Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaĦā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2012.gada 26.janvārī
Sēde sasaukta pulksten 10.00

Nr.2

Darba kārtība :
1. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 24.marta nolikumā Nr.6 „Valkas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
3. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojumu.
4. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešėirtajiem finanšu līdzekĜiem no Valkas novada
pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta.
5. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets”
apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2012.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēėiniem.
8. Par dabas resursu nodokĜa izlietošanu.
9. Par aizdevuma Ħemšanu Valsts kasē projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas
pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai.
10. Par piedalīšanos projektā „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērăemes pagastā”
un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
11. Par projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada
iedzīvotājiem” izstrādi un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
12. Par projekta „Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta SēĜos” izstrādi
un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
13. Par līdzfinansējumu projektam „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanā Zvārtavas pagastā”.
14. Par Valkas kultūras nama skaĦu aparatūras un akustiskās sistēmas komplekta nomas maksas
apstiprināšanu.
15. Par ēkas Valkā, Parka ielā 2/2 nojaukšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
17. Represēto lietu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa lietu komisijas nolikuma
apstiprināšana.
18. Par aglomerācijas robežu apstiprināšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kārėu pagastā „***”.
20. Par zemes vienības sadalīšanu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai.
21. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala
„Palmas”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9496 006 0118) nosacītās
cenas apstiprināšanu.
22. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala
„Mālkalni”, Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 010 0164) nosacītās cenas
apstiprināšanu.
23. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana.
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** pagastā.
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
26. Par Vijciema sporta laukuma nodošanu biedrības „Vijmalieši” patapinājumā.
27. Ideju konkursa par Kārėu pagasta ăerboĦa skiču izveidi rezultātu apstiprināšana.
28. Par projekta „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Ērăemes pagastā” izstrādi un projekta
īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
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29. Par informācijas sniegšanu Reăionālās politikas pamatnostādĦu 2012.-2018.gada projektu finanšu
sadaĜas izstrādei un pašvaldībai piešėiramo finansējuma kvotu ES fondos 2014.-2020.gada
plānošanas periodā aprēėinam.
30. Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas telpu nodošanu SIA „BJMK” patapinājumā.
31. Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Elston”.
32. Par Valkas novada Sociālā dienesta lietvedības, personālvadības un sociālā darba dokumentācijas
izdalīšanu no Valkas novada domes nomenklatūras.
33. Par mazdārziĦu Nr.***;***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, DzelzceĜa līnija „ValkaIgaunijas robeža” 3.posms nomu.
34. Par mazdārziĦu Nr.***;*** un ***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, DzelzceĜa līnija
„Valka- Igaunijas robeža” 3.posms nomu.
35. Par mazdārziĦa Valkā, *** ielā *** nomu.
36. Par nomas līguma Nr.59 *** izbeigšanu pirms termiĦa.
37. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***” Valkas pagastā.
38. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novadā.
39. Par zemes gabala nomu Valkā, „ Ceplis” nodošanu nomā.
40. Par līdzfinansējumu projektam „ Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā”.
41. Par Ērăemes bērnu nama – patversmes nosaukuma maiĦu.
42. Par telpu Ērăemes pagasta „Valžkalnos” nodošanu patapinājumā.
43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkā, VaroĦu iela 35A.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs
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2012.gada 26.janvārī

SĒDES PROTOKOLS
Valkā

Protokols Nr.2

1.§.
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
______________________________________________________________________
(K.Albergs, I.Markova, A.Sjademe, U.OzoliĦa, E.Pormeistere, A.Simulis)
Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, pēc atsevišėu
iestāžu vadītāju ieteikuma tika izstrādāti priekšlikumi izmaiĦām amatu sarakstos. IzmaiĦas sagatavotas
izvērtējot darbinieku darba apjomu un pašvaldības budžeta iespējas. Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu
sarakstā atšėirībā no iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek iekĜauts, uzskatāms, ka
minētais amats ir likvidēts. Tā kā jau 2011.gadā vairāk kārt ir veiktas izmaiĦas amatu sarakstos, tad šobrīd
lietderīgāk ir apstiprināt jaunus amatu sarakstus.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas, Saimniecisko
lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada 20.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.2., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (K.Albergs, V.ZariĦš, S.Pilskalne, A.VējiĦš,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 2 deputāti (U.OzoliĦa,
A.Sjademe), ATTURAS – 3 deputāti (A.Simulis, R.Videmanis, E.Lībietis), Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu likmes un
darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku pēc pievienotā saraksta.
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra
lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols
Nr.2, 13.§).
4. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas, līdz 2012.gada 15.februārim iesniegt
apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
6. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.februārī.
2.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 24.marta nolikumā Nr.6 „Valkas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
__________________________________________________________________
(I.Markova, K.Albergs, A.Sjademe)
2009.gada 27.augustā Valkas novada dome pieĦēma lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu štatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 1.§.), ar kuru visiem Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu darbiniekiem, izĦemot no valsts budžeta finansējamo izglītības iestāžu vadītājiem
un pedagoăiskajiem darbiniekiem, tika samazināts darba samaksas apmērs vidēji par 25% no līdzšinējās
darba samaksas. Līdz šim brīdim atalgojuma apmērs nav palielinājies. Arī izskatot 2012.gada budžetu,
darbinieku darba samaksu nav iespējams palielināt, bet ir rasta iespēja izmaksāt pabalstu, darbiniekam
aizejot ikgadējā apmaksātā atvaĜinājumā.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daĜas
8.punkts nosaka, ka Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešėirto finanšu līdzekĜu ietvaros iekšējos
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normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām
(darbiniekiem) var paredzēt pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot
ikgadējā apmaksātajā atvaĜinājumā, Ħemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā,
darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka
atvaĜinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba)
attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaĜinājums nav izmantots. Minētā likuma Pārejas
6
noteikumu 8. punkta 7.apakšpunkts nosaka, ka 2012.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, šā
likuma 3.panta ceturtās daĜas 8.punktā minētais pabalsts nepārsniedz 25 procentus no mēnešalgas.
2010.gada 24.martā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu Nr.6 „Valkas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums”, kurā noteica darbinieku darba samaksas kārtību un sociālo
garantiju apmēru.
Valkas novada dome izskata priekšlikumu izdarīt grozījumus Valkas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumā, paredzot pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas, darbiniekam aizejot ikgadējā
apmaksātā atvaĜinājumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 3.§.)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 2.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
6
atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daĜas 8.punktu un Pārejas noteikumu 8. punkta 7.apakšpunktu, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 1
deputāts (A.Sjademe), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 24.marta nolikumā Nr.6 „Valkas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt nolikumu ar 2.8.punktu šādā redakcijā:
„2.8.Domes priekšsēdētājam, aizejot ikgadējā atvaĜinājumā, ar domes lēmumu piešėir un izmaksā
pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā. AtvaĜinājuma pabalsts netiek
pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad
kārtējais atvaĜinājums nav izmantots.”
1.2. Papildināt nolikumu ar 3.8.punktu šādā redakcijā:
„3.8.Domes priekšsēdētāja vietniekam, aizejot ikgadējā atvaĜinājumā, ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu piešėir un izmaksā pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā.
AtvaĜinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata attiecības, tas
netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaĜinājums nav izmantots.”
1.3. Papildināt nolikumu ar 4.7.punktu šādā redakcijā:
„4.7.Izpilddirektoram, aizejot ikgadējā atvaĜinājumā, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu piešėir un
izmaksā pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā. AtvaĜinājuma pabalsts
netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot darba attiecības, tas netiek atlīdzināts
gadījumā, kad kārtējais atvaĜinājums nav izmantots.”
1.4. Papildināt nolikumu ar 6.7.punktu šādā redakcijā:
„6.7.Iestādes vadītājam, aizejot ikgadējā atvaĜinājumā, ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora
rīkojumu piešėir un izmaksā pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā.
AtvaĜinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot darba attiecības, tas
netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaĜinājums nav izmantots.”
1.5. Papildināt nolikumu ar 7.6.punktu šādā redakcijā:
„7.6.Darbiniekam, aizejot ikgadējā atvaĜinājumā, ar iestādes vadītāja rīkojumu piešėir un izmaksā
pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā. AtvaĜinājuma pabalsts netiek
pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot darba attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad
kārtējais atvaĜinājums nav izmantots.”
2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem ar lēmumu iepazīstināt visus iestāžu darbiniekus.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
3.§.
Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu
un koncertmeistaru atalgojumu
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Dome izskata Valkas novada kultūras darba organizatores L.Lānes iesniegto iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojumu no
2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim.
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 4.§.)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 1 deputāts (V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (E.Lībietis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojumu.
2. Noteikt šo lēmumu par saistošu Valkas novada kultūras iestāžu vadītājiem, slēdzot līgumus ar
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
4.§.
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešėirtajiem
finanšu līdzekĜiem no Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta
__________________________________________________________________
(K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, A.Sjademe, V.Šaicāns)
Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekĜi nevalstiskajām organizācijām
un biedrībām. ĥemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas novada domes
pakĜautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišės
lēmums par finanšu līdzekĜu piešėiršanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 5.§.)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (K.Albergs, V.ZariĦš,
U.OzoliĦa, A.Simulis, S.Pilskalne, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS – 3 deputāti (A.VējiĦš, R.Videmanis, E.Lībietis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt no Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta Ls 13550,- (trīspadsmit tūkstoši pieci
simti piecdesmit lati) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaĦā ar pielikumā pievienoto
sadalījumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam.

5.§.
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets”
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets” projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 1.§.)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe),
ATTURAS – 2 deputāti (U.OzoliĦa, E.Lībietis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets” triju dienu laikā
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
3. Domes Finanšu nodaĜai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes ēkā
Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova.
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5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
6.§.
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada pašvaldības 2012.gada speciālais budžets” projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 6.§.)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada speciālais budžets”
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada speciālais budžets” triju dienu laikā
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
3. Domes Finanšu nodaĜai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes ēkā
Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
7.§.
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2012.gada
izdevumu tāmēm savstarpējiem norēėiniem
_______________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata finanšu nodaĜas vadītājas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Valkas novada
domes izglītības iestāžu 2012.gada uzturēšanas izdevumu tāmes bez valsts dotācijām.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības
iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 201.gadam savstarpējiem
norēėiniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” bez valsts dotācijām un ieĦēmumiem (pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēėini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
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8.§.
Par dabas resursu nodokĜa izlietošanu
_________________________________________
(I.Markova)
SaskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likuma 29.panta 1.daĜu pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekĜi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekĜi izmantojami tikai tādu pasākumu un
projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides
aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa
aizsardzību un klimata pārmaiĦām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeĦu
aizsardzību, augšĦu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un sabiedrisko vides
inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Pašvaldība
vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekĜus vai pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekĜus var
izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Lai 2012.gadā veiktu ar vides aizsardzību un atjaunošanu saistītas aktivitātes Valkas novadā, kuras
finansējamas no dabas resursu nodokĜa ieĦēmumiem, nepieciešams lemt par dabas resursu nodokĜa
izlietošanu. Paredzēts, ka dabas resursu nodoklis tiks izmantots sekojošiem mērėiem: Meža dienu pasākumu
norisei Valkas novadā, zivju mazuĜu iegādei, zāles un krūmu smalcināšanas iekārtas iegādei, atkritumu
izvešanai, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puėu stādu iegādei.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas,
Saimniecisko lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
20.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 8.§.)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu un Dabas resursu nodokĜa likuma 29.panta 1.daĜu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, zivju mazuĜu iegādei, zāles un krūmu smalcināšanas
iekārtas iegādei, atkritumu izvešanai, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puėu stādu iegādei Ls
10800,00 (desmit tūkstoši astoĦi simti lati).
2. Lēmuma 1.punktā minēto darbu veikšanai finansējumu Ħemt no dabas resursu nodokĜa ieĦēmumiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
9.§.
Par aizdevuma Ħemšanu Valsts kasē projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaĜas Attīstības un projektu daĜas vadītāja Ernesta Lībieša iesniegumu
par iespējām domei Ħemt aizdevumu Valsts kasē KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” ar identifikācijas nr. KPFI-13/18
realizācijai, dome konstatēja:
- Līgums par projekta realizāciju ar VRAA tiks noslēgts līdz 2012.gada 8.februārim
- Projekts plānots līdz 30.06.2012. ar kopējo budžetu 206 361,72
- Iepirkums par renovācijas darbiem tiks izsludināts līdz janvāra beigām
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā apvienotās Finanšu un attīstības lietu komitejas, Saimniecisko
lietu komitejas, Sociālo lietu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada 20.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.2., 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt aizdevuma Ħemšanu Valsts kasē LVL 206 360,00 (divi simti seši tūkstoši trīs simti sešdesmit lati)
apmērā KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā
apgaismojuma infrastruktūrā” ar identifikācijas Nr. KPFI-13/18 realizācijai uz 20 gadiem ar atlikto
maksājumu uz 2 gadiem.
2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Guntim Bašėim.
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4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
10.§.
Par piedalīšanos projektā „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērăemes pagastā” un
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa
pieĦemšanas III kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 6.janvāra līdz
6.februārim.
No Ērăemes pagasta iedzīvotājiem ir saĦemts ierosinājums izveidot hokeja laukumu un labiekārtot
peldvietu.
Valkas novada dome ir uzsākusi izstrādāt projekta iesniegumu „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas
labiekārtošana Ērăemes pagastā” iesniegšanai 411.pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. Paredzētais
projekta kopējais budžets LVL 20000,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 2.punkta, un 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērăemes
pagastā” Eiropas Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai III
kārtai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai.
2. Kopējās projekta izmaksas LVL 20000,00 (divdesmit tūkstoši lati), kuras projekta atbalstīšanas gadījumā
LVL 17049,18 (septiĦpadsmit tūkstoši četrdesmit deviĦi lati 18 santīmi) apjomā tiks priekšfinansētas no
Valkas novada domes budžeta un 20% vai LVL 2950,82 (Divi tūkstoši deviĦi simti piecdesmit lati un 82
santīmi) apmērā no ES finansējuma daĜas tiks pieprasīts avanss no Lauku atbalsta dienesta.
3. Projekta attiecināmās izmaksas 16393,44 Ls (sešpadsmit tūkstoši trīs simti deviĦdesmit trīs lati 44
santīmi), tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums LVL 14754,10 (četrpadsmit tūkstoši septiĦi simti
piecdesmit četri lati 10 santīmi) vai 90%, Valkas novada domes finansējums LVL 1639,34 (Viens tūkstotis
seši simti trīsdesmit deviĦi lati un 34 santīmi) vai 10 %.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
11.§.
Par projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Valkas novada iedzīvotājiem” izstrādi un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa
pieĦemšanas III kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 6.janvāra līdz
6.februārim.
No Valkas novada iedzīvotājiem ir saĦemts ierosinājums izveidot bērnu īslaicīgās uzturēšanās istabu un
centru atkarīgām personām un viĦu ăimenes locekĜiem. Pārrunājot šo jautājumu ar Valkas novada Sociālā
dienesta darbiniekiem, viĦi atzīst, ka šāda centra un istabas izveidei ir nepieciešamās telpas Valkas novada
domes īpašumā Rūjienas iela 3D, Valkā.
Valkas novada dome ir uzsākusi izstrādāt projekta iesniegumu „Sociālo pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana Valkas novada iedzīvotājiem” iesniegšanai 411.pasākumam „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 3.rīcībā:
Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānota
vienas telpas vienkāršotā rekonstrukcija, to sdalot ar starpsienām 3 telpās: viena, lai izveidotu vardarbībā
cietušo bērnu īslaicīgās uzturēšanās istabu, otra telpa - atkarībā esošo personu un līdzatkarīgo ăimenes
locekĜu psihologa konsultācijām, trešā – uzgaidāmā telpa, kopumā izveidojot resursu centru „Cerība”.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
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1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Valkas novada iedzīvotājiem” Eiropas Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu
konkursa izsludinātai III kārtai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās
attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai.
2. Kopējās projekta izmaksas 11297,48 LVL, tiks pieprasīts avanss no Lauku atbalsta dienesta LVL 1666,84,
priekšfinansējums no Valkas novada domes budžeta līdzekĜiem LVL 9630,64.
3. Projekta attiecināmās izmaksas ir 9260,23 LVL, Eiropas Savienības līdzfinansējums 8334,21 LVL vai 90%
no attiecinām izmaksām, Valkas novada domes līdzfinansējums 926,02 LVL vai 10 %.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
12.§.
Par projekta "Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta SēĜos" izstrādi un
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
__________________________________________________________________
( G.Smane)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa
pieĦemšanas III kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 6.janvāra līdz
6.februārim.
Valkas novada domes Valkas pagasta pārvalde ir uzsākusi izstrādāt projekta iesniegumu " Sociālo
pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta SēĜos" iesniegšanai 411.pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas
noteiktā 3.rīcībā: Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta
ietvaros plānota koplietošanas telpu renovācija Mājā Nr.20 dz.15 SēĜos – aprīkošana ar veĜas mazgājamo
mašīnu un veĜas žāvētāju, dušas telpas labiekārtošana, lai nodrošinātu visiem pagasta iedzīvotājiem
pieejamus pakalpojumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu " Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana
Valkas pagasta SēĜos" Eiropas Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu
konkursa izsludinātai III kārtai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās
attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai.
2. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2823,71, kuras LVL 2384,38 tiks priekšfinansētas no Valkas
novada domes budžeta līdzekĜiem un LVL 439,33 apmērā tiks pieprasīts avanss no Lauku atbalsta
dienesta.
3. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas LVL 2440,74, Eiropas Savienības līdzfinansējums LVL
2196,67 vai 90%, Valkas novada domes līdzfinansējums LVL 244,07 vai 10 %.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
13.§.
Par līdzfinansējumu projektam „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā”
__________________________________________________________________
(G.Smane)
2012.gada 6.janvārī Valkas novada domē ir saĦemts Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev”
iesniegums ar lūgumu iekĜaut Valkas novada domes 2012.gada budžeta izdevumos līdzfinansējumu biedrības
projektam „Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā” LVL 823.40 apmērā. Projekts
tiks iesniegts LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursu III kārtai līdz šī gada 6.februārim.
Paredzētais kopējais projekta budžets LVL 8234.04.
Par projekta naudu tiks iegādāts:
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1) Novusa galdi 3 gab.;
2) Šaha un dambretes galdi 5 gab. + pulksteĦi;
3) Galda teniss 1 gab.;
4) Galda hokejs 1 gab.;
5) Biljarda galds 1 gab.;
6) Elektriskais šautriĦu dēlis 1 gab.;
7) Galda prāta spēles: Monopols, Faktu spēle Latvija, Lielais galda spēĜu komplekts;
8) SkaĦu pults;
9) Skandas 2 gab. + mikrofonu skanda;
10) Mikrofoni ar statīviem 4 gab.;
11) Krāsu gaismas prožektori 2 gab.;
12) Portatīvais dators 1 gab.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 5.punkta un 21.panta 1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” izstrādāto projekta iesniegumu „Brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā”, kas ir izstrādāts iesniegšanai Eiropas
Savienības LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai III kārtai Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai. Kopējās projekta izmaksas LVL 8234.04 (astoĦi tūkstoši divi simti
trīsdesmit četri lati 04 santīmi), Eiropas Savienības līdzfinansējums LVL 7410,64 (septiĦi tūkstoši četri simti
desmit lati 64 santīmi) vai 90%.
2. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējums
LVL 823,40 (astoĦi simti divdesmit trīs lati 40 santīmi) vai 10 % apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
14.§.
Par Valkas kultūras nama skaĦu aparatūras un akustiskās sistēmas komplekta
nomas maksas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Lāne)
Valkas kultūras nams iznomā organizācijām, privātpersonām un vieskolektīviem skaĦu aparatūru un
akustisko sistēmu. Nosacītā nomas maksa noteikta pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 14.punkta g)apakšpunkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas kultūras nama skaĦu aparatūras un akustiskās sistēmas komplekta nomas maksu
līdz 3 stundām:
1.1. nepilns komplekts (akustiskā sistēma) - Ls 25,00 (divdesmit pieci lati) ar PVN.
1.2. pilns komplekts (akustiskā sistēma un skaĦu aparatūra) - Ls 50,00 (piecdesmit lati) ar PVN.
2. Par katru nākamo stundu par lēmuma 1.punkta 1.1. un 1.2. apakšpunktos minētās akustiskās
sistēmas iznomāšanu noteikt nomas maksu Ls 5,00 (pieci lati) ar PVN.
3. Pašvaldības iestādēm nomas maksa netiek aprēėināta.
4. Par lēmumu izpildi atbild Valkas Kultūras nama direktora p.i. Mārīte MeĜėe.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada kultūras darba organizatore Līga Lāne.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

15.§.
Par ēkas Valkā, Parka ielā 2/2 nojaukšanu
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______________________________________
(L.Engere, K.Albergs, U.OzoliĦa)
Izskatot ***, reăistrācijas numurs ***, juridiskā adrese: ***, Valka, 2012.gada 3.janvāra iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 03.01.2012. Nr.9) ar lūgumu nodot Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību valdījumā ēku (bijušo kopmītni) Parka ielā 2/2, pēc ēkas nodošanas valdījumā, atĜaujot to nojaukt un
sakārtot teritoriju atbilstoši būvvaldes prasībām. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 6.§.) un vadoties no Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu (izraksts Nr.6. 6.§.), publicēts laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” 09.06.2011.) 15.16.punkta 1.apakšpunktu, 1995.gada 10.augusta Būvniecības likuma 31.panta
pirmo daĜu, kurš nosaka, ka ja būve ir pilnīgi vai daĜēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir
bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaĦā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai
jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt ēku Valkā, Parka ielā 2/2, kadastra apzīmējums 9401 005 0443 001, par vidi degradējošu ēku un
atĜaut to nojaukt.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram pārbaudīt Phare 2003 „Pārrobežu sadarbības programmas
Baltijas jūras reăionā” projekta „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” tehnisko dokumentāciju un
organizēt ēkas Valkā, Parka iela 2/2 nojaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Pēc ēkas nojaukšanas un Akta par būves neesamību saĦemšanas, izslēgt ēku Valkā, Parka iela 2/2 ar
kadastra apzīmējumu 9401 005 0443 001 no Valkas novada domes centralizētās grāmatvedības
bilances.
16.§.
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Pamatojoties uz Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols
Nr.1., 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 1.punkta un
24.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu „Valkas novada
pašvaldības Operatīvās medicīniskās komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.6, 16.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
5. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
17.§.
Represēto lietu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusa lietu komisijas nolikuma apstiprināšana
__________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada dome 2010.gada 30.septembrī pieĦēma lēmumu „Represēto lietu, politiski represētās
personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa lietu komisijas nolikuma apstiprināšana”
(protokols Nr.10., 3.§.), ar kuru apstiprināja Represēto lietu, politiski represētās personas un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusa lietu komisijas nolikumu. Nolikuma 1.1.1.punkts paredzēja, ka
komisijas mērėis ir izskatīt un izvērtēt politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
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iesniegumus un citus iesniegtos materiālus, kas apliecina represijas aktu un darbošanos komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantu un likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu” 2.pantu dot priekšlikumus novada domei par politiski represētās personas un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusa piešėiršanu vai atteikumu to piešėirt.
2011.gada 1.jūlijā stājās spēkā likums „Grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””, ar kuru tika noteikts, ka Politiski represētās
personas statusu piešėir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona. Līdz 2011.gada 1.jūlijam šo
funkciju veica vietējā pašvaldība.
Tā kā politiski represētās personas statusu vietējā pašvaldība kopš 2011.gada 1.jūlija nepiešėir, no
komisijas nosaukuma ir izĦemami vārdi „politiski represētās personas”, kā arī no nolikuma jāizslēdz
pilnvarojums komisijai izskatīt dokumentus un lietas, kas saistītas ar politiski represētās personas statusa
piešėiršanu. Līdz ar to lietderīgāk ir pieĦemt jaunu komisijas nolikumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
1.daĜas 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.1 „Represēto lietu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa lietu
komisijas nolikums” (pielikumā ).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu „Represēto lietu,
politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa lietu komisijas
nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.10., 3.§.).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
18.§.
Par aglomerācijas robežu apstiprināšanu
________________________________________
(E.IvĜevs)
Dome izskata Valkas novada domes projekta vadītāja Eduarda IvĜeva iesniegumu par aglomerācijas
robežu noteikšanu.
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija bija noslēgusi ar SIA „BaltLine Globe” iepirkuma
līgumu par robežu noteikšanu aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.37/70.05), ūdenssaimniecības attīstības
projektu vajadzībām. SIA „BaltLine Globe” ir noslēdzis līgumā noteiktās prasības un nosūtījis aglomerācijas
robežu ziĦojumu par Valku uz elektronisko pastu (29.09.2011.).
Atbilstoši LR Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu
1
emisiju ūdenī” 31. .punkta prasībām, notekūdeĦu savākšanas aglomerācijas robežas ir nepieciešams
apstiprināt pašvaldības domes sēdē ar domes lēmumu. Tas nepieciešams, lai pēc domes lēmuma
pieĦemšanas datus varētu izmantot atskaitēs par notekūdeĦu direktīvas (1991.gada 21.maija Eiropas
Savienības Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeĦu attīrīšanu) prasību ieviešanu un projektu
rezultātiem.
JāĦem vērā, ka ziĦojumā definētā aglomerācijas teritorija ir noteikta atbilstoši situācijai 2011.gada vidū,
balstoties uz datiem par faktisko apbūvi un jau realizācijā esošiem pilsētvides attīstības projektiem, tādēĜ
jāapzinās, ka aglomerācijas robeža, kas noteikta šobrīd, neizslēdz iespēju nākotnē tajās iekĜaut papildus
teritorijas, kurās uz šo brīdi kanalizācijas vai ūdensapgādes centralizētās sistēmas izbūve netiek atzīta par
tehniski un ekonomiski, t.sk. no vides viedokĜa, pamatotu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 3.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „BaltLine Globe” 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros izstrādātā aglomerācijas robežu ziĦojumā
par Valku noteiktās aglomerācijas robežas.
2. Domes lēmuma izrakstu par aglomerācijas robežu apstiprināšanu iesniegt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijā līdz 2012.gada 1.februārim.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis.
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5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
19.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kārėu pagastā „***”
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome, izskatot atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto Valkas novada Kārėu pagasta
nekustamā īpašuma „***” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0042 zemes ierīcības projektu.
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 1.§.) un vadoties no Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā pašvaldībā,
pieĦemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daĜas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga atzīmi;
2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daĜu, 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; Valkas novada
domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „RoĦi” Kārėu pagasts, Valkas novads un apstiprināts darba uzdevums;
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daĜu un 15.panta 1.daĜu; 2009.gada 3.novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punktu, 12.punktu un 29.punktu;
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas
mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa , atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Kārėu pagasta nekustamā īpašuma „***”
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0042 sadalīšanai.
20.§.
Par zemes vienības sadalīšanu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai
__________________________________________________________________
(L.Engere)

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, reăistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese:
Kristapa iela 30, Rīga, 2011.gada 14.decembra iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē
29.12.2011. Nr.1289) par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” valdījumā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9492 005 0206 sadalīšanu trīs zemes vienībās kadastrālās uzmērīšanas darbu
veikšanai, tika konstatēts:
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 10.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 2.§.) un vadoties no Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punkta, Valkas
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un
teritorijas izmantošanas noteikumi”, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. AtĜaut sadalīt nekustamā īpašuma “Valsts mežs 9492 005 0206” sastāvā esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9492 005 0206, atbilstoši šī lēmuma 1. pielikumam “Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9492 005 0206 sadalīšanas skice”, to sadalot sekojoši:
1.1. izveidojama zemes vienība Nr.1 platība pēc sadalīšanas 425 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemes vienību kadastrāli uzmērot;
1.2. izveidojama zemes vienība Nr.2 platība pēc sadalīšanas 735 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemes vienību kadastrāli uzmērot;
1.3. izveidojama zemes vienība Nr.3 platība pēc sadalīšanas 619,4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemes vienību kadastrāli uzmērot.
2. Zemes vienības daĜām pēc sadalīšanas saglabājot iepriekš noteikto zemes lietošanas mērėi (kods 0201),
to sadalot proporcionāli jaunizveidoto zemes vienību platībām.

13

21.§.
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala
„Palmas”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9496 006 0118) nosacītās cenas
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daĜas un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2012.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.1. 1.§.) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daĜas, 37.panta
ceturtās daĜas un 44.panta septītās daĜas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas
noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas
novēršanu” 3.panta pirmās daĜas 2.punkta un 7.panta pirmā daĜas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Palmas”, kadastra
apzīmējums 9496 006 0118, platība 1.54 ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana
par brīvu cenu.
22.§.
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala
„Mālkalni”, Valkas pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9488 010 0164) nosacītās cenas
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daĜu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2012.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.1. 2.§.) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daĜas, 37.panta
ceturtās daĜas un 44.panta septītās daĜas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas
noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas
novēršanu” 3.panta pirmās daĜas 2.punkta un 7.panta pirmā daĜas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Mālkalni”, kadastra
apzīmējums 9488 010 0164, platība 1.3 ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana
par brīvu cenu.
23.§.
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā Valkas novada
domes DzīvokĜu komisijas 2012.gada 16.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14., 15.pantiem, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
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Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 1istabas dzīvokli Valkā, *** ielā ***, 2.stāvs, kopējā platība 33,7 m², dzīvojamā platība 17,6 m², dzīvokĜa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni un
siltumenerăiju tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
2. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***,Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 3istabu dzīvokli Valkā, *** ielā ***, 1.stāvs, kopējā platība 62,5 m², dzīvojamā platība 42,9 m², dzīvokĜa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža I.Bukšai slēgt īres līgumu ar pašvaldības
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni un
siltumenerăiju tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
3. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***,*** pagastā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 2istabu dzīvokli „***”, *** pagastā, 2.stāvs, kopējā platība 44,3m², dzīvojamā platība 27,1 m², dzīvokĜa
labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots, apmaiĦā pret patreiz īrēto 2-istabu dzīvokli ***, *** pagastā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar *** pagasta pārvaldi.
4. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, *** pagastā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā,
1-istabas dzīvokli „*** ”, *** pagastā, kopējā platība 51,3 m², apmaiĦā pret patreiz īrēto 1-istabas dzīvokli
“***”, *** pagastā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar *** pagasta pārvaldi.
5. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā,
2-istabu dzīvokli Valkā, *** ielā ***, 1.stāvs, kopējā platība 53,0 m², dzīvojamā platība 33,2 m², dzīvokĜa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni un
siltumenerăiju tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
6. A t Ĝ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz *** vārda, jo ***, ar kuru noslēgts īres
līgums ir mirusi.
24.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** pagastā
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 19.decembrī saĦēma nekustamā īpašuma “***”, *** pagastā, īpašnieces
*** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***-***). Minētā persona pēc augstāk minētās
adreses nedzīvo kopš 2011.gada jūnija, kā arī nedzīvos.[..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daĜu, 7.panta
1.daĜu, 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 12.panta 3.daĜu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, “***”, *** pagastā, Valkas novadā, LV-4711, jo zudis
tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
25.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 28.decembrī saĦēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, īpašnieces
*** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***-***). Minētā persona faktiski dzīvo citur un
personīgi nav iespējams satikt. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daĜu, 7.panta
1.daĜu, 12.panta 1.daĜas 2.punktu, 12.panta 3.daĜu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
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U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4711, jo zudis
tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
26.§.
Par Vijciema sporta laukuma nodošanu biedrības "Vijmalieši” patapinājumā
_________________________________________________________________
(V.Šaicāns)
Ar 2006.gada 1.jūnija Finanšu ministrijas lēmumu Nr.102 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa
piešėiršanu biedrībai "Vijmalieši””, Finanšu ministrija saskaĦā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma
5.panta pirmo daĜu ir piešėīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu biedrībai "Vijmalieši". Biedrības
"Vijmalieši" (reă. Nr. 50008100181) sabiedriskā labuma darbības veids: - sporta atbalstīšana.
Biedrība ir iesniegusi projektu „Aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Vijciemā” LEADER
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros. Šim
projektam ar domes 2011.gada 29.decembra sēdes lēmumu ir piešėirts atbalsts. Projekta ietvaros tiks radīta
iespēja pagasta iedzīvotājiem ziemā nodarboties ar slidošanu un hokeju, tāpēc nepieciešams nodot biedrības
lietošanā pašvaldībai piederošo sporta laukumu un tam piegulošu joslu gar kreiso malu hokejistu ăērbtuves
ierīkošanai apmēram 0,16ha platībā, kā arī uz šī zemes esošo būvi – sporta laukumu.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 5.panta otrajā
daĜā ir uzskaitīti izĦēmumi, uz kuriem neattiecas aizliegums nodot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā,
1
tostarp 4 .punktā – ja pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Tā paša
likuma 5.panta piektajā un sestajā daĜā ir noteikts, ka pašvaldība par nodošanu bezatlīdzības lietošanu
pieĦem lēmumu un ka lietošanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas
novēršanu” 5.panta otrās, piektās un sestās daĜas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Vijmalieši” (reă. Nr. 50008100181) bezmaksas
lietojumā jeb patapinājumā zemi – daĜu no pašvaldībai piederošā zemesgabala „Vijciema pamatskola”
(kadastra nr. 94920040270) 0,16ha platībā un uz tā esošo būvi – sporta laukumu (kadastra nr.
94920040270 006) līdz 2019.gada 1.aprīlim. Zemes lietojuma mērėis – novada iedzīvotāju sporta
atbalstīšana.
2. Domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot patapinājuma līgumu.
27.§.
Ideju konkursa par Kārėu pagasta ăerboĦa skiču izveidi
rezultātu apstiprināšana
_________________________________________________________
(S.Pilskalne)
Atbilstoši domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmumam „Nolikuma „Ideju konkurss par Kārėu un Vijciema
pagastu ăerboĦu skiču izveidi” apstiprināšana” (Protokols Nr.7, 10.§) izveidotā Kārėu pagasta ăerboĦa skiču
novērtēšanas komisija 2012.gada 16.janvāra sēdes protokolā ir apkopojusi iesniegto ăerboĦu skiču rezultātus
un izvirzījusi apstiprināšanai ăerboĦa skici Nr.5.(pielikumā). Komisija lūdz domi apstiprināt konkursa
rezultātus un iesaka uzvarētājam Vladimiram Ladusānam piešėirt naudas balvu Ls 50,00 un ăerboĦa skici
nodot apstiprināšanai Latvijas Republikas Heraldikas komisijai. Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (E.Lībietis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ideju konkursa par Kārėu pagasta ăerboĦa skiču izveidi Kārėu pagasta ăerboĦa skiču
novērtēšanas komisijas izvirzīto uzvarētāju Vladimiru Ladusānu un piešėirt Vladimiram Ladusānam
naudas balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati).
2. Nodot Kārėu pagasta ăerboĦa skici (pielikumā) apstiprināšanai Latvijas Republikas Heraldikas komisijai.
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3. Par lēmuma izpildi atbild Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
28.§.
Par projekta "Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Ērăemes pagastā" izstrādi un
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
_____________________________________________________________________________
(G.Smane)
Biedrība „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” ir izsludinājusi LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa
pieĦemšanas III kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēăijas ieviešanai laikā no 2012.gada 6.janvāra līdz
6.februārim.
Biedrība „Turnava”
ir izstrādājusi projekta iesniegumu „Brīvā laika pavadīšanas iespēju
pilnveidošana Ērăemes pagastā” iesniegšanai 411.pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros
plānota telpas renovācijai un galda spēĜu iegādei, lai pilnveidotu pagasta iedzīvotājiem brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ērăemes pagasta biedrības „Turnava” izstrādāto projekta iesniegumu „Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Ērăemes pagastā”, kas ir izstrādāts iesniegšanai Eiropas Savienības LEADER
programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai III kārtai Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēăijas ieviešanai. Kopējās projekta izmaksas 1400 LVL, Eiropas Savienības līdzfinansējums 1260
LVL vai 90%.
2. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējums
140 LVL vai 10 % apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
29.§.
Par informācijas sniegšanu Reăionālās politikas pamatnostādĦu 2012. - 2018.gada
projektu finanšu sadaĜas izstrādei un pašvaldībai piešėiramo finansējuma kvotu
ES fondos 2014. – 2020.gada plānošanas periodā aprēėinam
______________________________________________________________________
(G.Smane)
Lai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu plānošanā balstītos uz reālām pašvaldību un plānošanas
reăionu vajadzībām pēc investīcijām un pilnvērtīgi sagatavotos 2014.-2020.gada plānošanas periodam, Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija ir uzsākusi darbu pie pašvaldību un plānošanas reăionu
pieprasījuma pēc investīcijām apzināšanas. Šim nolūkam VARAM ir sagatavojusi anketas, kas aptver četras
investīciju vajadzību grupas: 1) vajadzības, kas izriet no pakalpojumu „groza”, 2)uzĦēmējdarbības
infrastruktūras attīstība, 3) ceĜi, kas savieno attīstības centru ar apkārtējo teritoriju un attīstības centru ielas un
4) reăionālās politikas funkcionālo mērėteritoriju (austrumu pierobeža, Rīgas metropoles areāls) specifiskās
vajadzības.
Līdz š.g. 20.februārim Valkas novada domei ir jāiesniedz aizpildītas anketas par investīciju vajadzībām
(pievienotas lēmuma pielikumā), kuras ir izskatītas un apstiprinātas pašvaldības domes sēdē:
1.anketa „Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju
apjomu”;
2.anketa „Izvērtējums par uzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu
pašvaldībās”;
3.anketa „Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem vietējo ceĜu rekonstruēšanā, kas ved no lauku
teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeĦa vai reăionālā līmeĦa attīstības centru, kā arī nacionālas,
reăionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā”;
4.anketa „Prioritārie projekti”.
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Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 2.un 10.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt informāciju par Valkas novada plānotiem projektiem, iesniegšanai Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijā Reăionālās politikas pamatnostādĦu 2012. - 2018.gada projektu
finanšu sadaĜas izstrādei un pašvaldībai piešėiramo finansējuma kvotu ES fondos 2014. 2020.gada plānošanas periodā aprēėinam:
1.1. 1.anketa „Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju
apjomu” (1.pielikums);
1.2. 2.anketa „Izvērtējums par uzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu
pašvaldībās” (2.pielikums);
1.3. 3.anketa „Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem vietējo ceĜu rekonstruēšanā, kas ved no lauku
teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeĦa vai reăionālā līmeĦa attīstības centru, kā arī nacionālas,
reăionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā” (3.pielikums);
1.4. 4.anketa „Prioritārie projekti” (4.pielikums).
2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai līdz 2012.gada 20.februārim.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis.
30.§.
Par J.Cimzes Valkas mūzikas skolas telpu nodošanu SIA „BJMK” patapinājumā
____________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Deputāts E.Lībietis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome 2011.gada 25.augusta sēdē nolēma iznomāt SIA „BJMK” (Jelgavas BJMK
rokskolas filiāles Valkā) vajadzībām telpas J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā un veikt nomas maksas aprēėinu
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ar domes 2011.gada 29.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 9.§)
tika apstiprināta nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī Ls 0,89 bez PVN, kā arī noteikts, ka nomnieks
maksā par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerăiju.
Nomnieks ir izteicis lūgumu rast iespēju atbrīvot viĦu no nomas maksas sakarā ar to, ka no vienas puses
- rokskolai ir finansiālas grūtības darbības uzsākšanai, bet no otras puses – audzēkĦu un viĦu vecāku
interese par muzikālo prasmju iegūšanu ir liela. Rokskolu apmeklē ne tikai Valkas novada, bet arī Valgas
pilsētas un kaimiĦu novadu jaunieši.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas telpu noslogojums pieĜauj otrā stāva telpu nodošanu citam lietotājam,
būtiski neietekmējot mūzikas skolas darbību. Tā kā minētās telpas Valkas novada dome un tās iestādes
neizmanto, tad Valkas novada domei ir jāsedz telpu apkures izdevumi un tas domei rada zaudējumus. Telpu
nodošana lietošanā citai personai samazinātu Valkas novada domes zaudējumus, kas rodas no neiznomātu
telpu apkurināšanas.
Viena no likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām (pirmās
daĜas 4.punkts) ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, t.sk., organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm. Domes ieguldījums novada jauniešu muzikālajā izglītošanā
būtu nomas maksas atlaide, t.i., telpu nodošana bezmaksas lietošanā jeb patapinājumā. Šādā veidā
pašvaldība sniegtu gan atbalstu izglītības iestādei, gan arī samazinātu apkures maksas zaudējumus no
neizmantotām telpām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot SIA „BJMK” patapinājumā Jelgavas BJMK rokskolas filiāles Valkā vajadzībām telpas Nr.20, Nr.23
un Nr.24 un attiecīgās koplietojuma telpas J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā, Semināra ielā 25, Valkā
2
100,60m platībā līdz 2012.gada 31.maijam.
2. Noteikt, ka SIA „BJMK” jāsedz ar telpu izmantošanu saistītie komunālie maksājumi.
31.§.
Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Elston”
_______________________________________________
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(K.Albergs)
Valkas novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Elston”, reăistrācijas Nr.40003153405,
juridiskā adrese: Burtnieku iela 15, Valka, iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā, nomas
maksas samazināšanu sakarā ar loga nomaiĦu nomātās telpās. Iesniegumam pievienoti divi rēėini par summu
682,45 EUR.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot atlaidi 75% apmērā no nomas maksas mēnesī līdz tiek segts Nomnieka veiktais ieguldījums
682,45 EUR (seši simti astoĦdesmit divi eiro 45 centi) apmērā, par loga nomaiĦu nomātā telpā Valkā,
Rīgas ielā 24.
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo MeĜėim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā ar SIA „Elston” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo MeĜėis.
32.§.
Par Valkas novada Sociālā dienesta lietvedības,
personālvadības un sociālā darba dokumentācijas izdalīšanu no
Valkas novada domes nomenklatūras
_____________________________________________________________
(N.Dubrovska)
Pamatojoties uz LR likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 10.panta 2.daĜu 2009.gada
30.jūlijā Valkas novada dome pieĦēma lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 32.§.) par Valkas novada Sociālā dienesta
izveidošanu. Valkas novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību,
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. 2009.gada 27.augustā Valkas novada dome
pieĦēma lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 48.§.), apstiprināt Valkas novada Sociālā dienesta nolikumu, kura
8.1.apakšpunkts paredz, ka dienesta arhīvu atbilstoši normatīvajiem aktiem kārto arhivāre. LR likums „Arhīvu
likums” 4.pants nosaka, ka institūcijai ir pienākums veikt dokumentu pārvaldību.
ĥemot vērā augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām.” 14.panta 1.daĜas
8.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdalīt Valkas novada Sociālā dienesta lietvedības, personālvadības un sociālā darba dokumentāciju no
Valkas novada domes nomenklatūras ar 2012.gada 1.janvāri.
2. Lēmumu nosūtīt zināšanai Valmieras valsts zonālam arhīvam, uz adresi: Cempu iela-13, Valmiera, LV4200.
33.§.
Par mazdārziĦu ***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, DzelzceĜa līnija
„Valka – Igaunijas robeža” 3.posms nomu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012.gada 12.janvāra iesniegumu
ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, DzelzceĜa
līnija 3.posms. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
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1. Slēgt nomas līgumu ar *** p.k. ***-*** par zemes gabala Valkā DzelzceĜa līnija „Valka – Igaunijas
2
robeža” 3.posms ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0130 daĜas, *** ar kopējo platību 1457m , nomu,
saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabalu izvietojuma shēmu.
34.§.
Par mazdārziĦu ***, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā,
DzelzceĜa līnija „Valka – Igaunijas robeža” 3.posms nomu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 17.janvāra iesniegumu
ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā, DzelzceĜa
līnija 3.posms. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem
Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k. ***-*** par zemes gabala Valkā DzelzceĜa līnija „Valka – Igaunijas
2
robeža” 3.posms ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0130 daĜas, *** ar kopējo platību 3248m , nomu,
saskaĦā ar šim lēmumam pievienoto nomas gabalu izvietojuma shēmu.
35.§.
Par mazdārziĦa Valkā, *** ielā *** nomu
___________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata *** p.k.***-***, dzīvo *** iela *** - ***, Valka, Valkas novads, 2012. gada 13.janvāra
iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par mazdārziĦu, kas atrodas uz daĜas no zemes gabala Valkā,
*** ielā ***. [..]
ĥemot vērā, ka zemes reformas process tuvojas noslēgumam, bet līdz pat šai dienai uz zemes gabalu nav
pieteikušies neviens no pretendentiem (bijušo īpašumu tiesību uz 1940.gada 21.jūliju, atjaunotāji), kā arī lai
nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu
ar krūmiem, un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par
nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības
produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar *** p.k. ***-*** par zemes gabala Valkā, *** iela *** ar kadastra apzīmējumu 9401
2
005 0264 daĜas ***, ar platību 593m , nomu.

36.§.
Par nomas līguma Nr.59 ar *** izbeigšanu pirms termiĦa
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valmiera, 2011.gada 22.decembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9488
006 0329. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punktu; 2009.gada 28.maija lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.38; 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” 18.punktu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis,
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A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar *** par 2009.gada 20.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.59 par zemes gabala
Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9488 006 0329 izbeigšanu pirms termiĦa: ar 2012.gada
1.februāri.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaĜas speciālistiem sagatavot un ievietot mājas lapā informāciju par
iespējām nomāt lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu.
37.§.
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***” Valkas pagastā
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, 2012. gada 16.janvāra iesniegumu ar lūgumu
pagarināt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 2.punkta; 2007.gada 16.maija zemes nomas īguma Nr.31,
2.2.punkta; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos par grozījumiem 2007.gada 22.maija zemes nomas līguma Nr.65, 2.1.punktā, to
izsakot, sekojošā redakcijā:
„Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 22.maiju un ir spēkā (darbojas) līdz 2022.gada 31.decembrim.”
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saĦēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaĦā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
38.§.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novadā
_______________________________________________________________
(L.Engere )
Valkas novada domē ir saĦemta 2012.gada 13.janvāra Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās
nodaĜas vēstule par ziĦu nodošanu pašvaldībām ar klāt pievienotu sarakstu „Pārskata saraksts par LZIR
iekĜautajām un NĪVKR reăistrētajām zemes vienībām, par kurām līdz 01.09.2008. veikta priekšapmaksa un
līdz 31.08.2010. iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz 31.08.2011. nav iesniegts iesniegums lēmuma
pieĦemšanai par zemes piešėiršanu īpašumā par samaksu”.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ħemot vērā no LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta 11.daĜas 3.punktu; 25.panta 1.daĜas
3.punktu un 25.apnta 2.daĜu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daĜu, kā arī
izvērtējot 2012.gada 13.janvāra Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vēstules „Par ziĦu
nodošanu pašvaldībām” pielikumu – sarakstā iekĜautos zemes lietotājus, un vadoties no likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešėirto zemi no 2011.gada 1.septembra
sekojošām personām:
1.1. ***, personas kods***-***, uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra
apzīmējums 9488 003 0271, platība 0.0645;
1.2. ***, personas kods ***-***, uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra
apzīmējums 9488 003 0270, platība 0.1263ha;
1.3. ***, personas kods ***-***, uz zemes gabalu Valkas novada Kārėu pagastā „***”, kadastra
apzīmējums 9466 004 0081, platība 0.9681ha;
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2.
3.
4.

1.4. Valkas rajona Vijciema pagasta l/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgās lietošanas
kooperatīvā sabiedrība „Vijupe” reăistrācijas numurs 40003152999 uz sekojošiem zemes
gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā:
1.4.1. „Mehāniskās darbnīcas”, kadastra apzīmējums 9492 004 0206, platība 3.2517ha;
1.4.2. „Auto garāža”, kadastra apzīmējums 9492 004 0268, platība 0.4166ha;
1.4.3. „Auto serviss”, kadastra apzīmējums 9492 004 0272, platība 0.1053ha.
Noteikt, ka personām, kurām ar šā lēmuma 1.punktu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz to lietošanās bijušo zemi, līdz 2012.gada 1.septembrim.
Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu tiesiskais valdītājs ir Valkas novada dome.
Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
39.§.
Par zemes gabala nomu Valkā, „Ceplis” nodošanu nomā
__________________________________________________________
(L.Engere, A.Sjademe, M.Kreilis, K.Albergs )

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valka, 2012. gada 17.janvāra iesniegumu ar
lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkā „Ceplis” ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0318. [..]
Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā vērtības pazemināšanos un
aizaugšanu ar krūmiem, Ħemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka nepieciešama papildus informācija par zemes gabala Valkas novada Valkā, „Ceplis”
nomu, atlikt *** iesnieguma izskatīšanu līdz februāra mēneša domes sēdei.
40.§.
Par līdzfinansējumu projektam „Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā”
_______________________________________________________________
(G.Smane)
2012.gada 23.janvārī Valkas novada domē ir saĦemts Valkas pagasta biedrības „Radošā grupa „Lugaži””
iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā” LVL 100
latu apmērā. Projekts tiks iesniegts LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursu III kārtai līdz šī gada
6.februārim.
Paredzētais kopējais projekta budžets LVL 1000.
Par projekta naudu tiks iegādāts:
1. Šujmašīna 1 gab.;
2. Šujmašīna overloks 1 gab.;
3. Šūšanas manekens 1gab.;
4. Tāfele 1 gab.;
5. Spogulis 1 gab.;
6. Portatīvais dators 1 gab;
7. Printeris 1 gab.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas pagasta biedrības Radošā grupa „Lugaži”” izstrādāto projekta iesniegumu „Radošu
nodarbību iespējas Valkas pagastā”, kas ir izstrādāts iesniegšanai Eiropas Savienības LEADER
programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai III kārtai Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēăijas ieviešanai. Kopējās projekta izmaksas LVL 1000, Eiropas Savienības līdzfinansējums LVL
900.00 vai 90%.
2. Ja projekts tiks atbalstīts no LEADER programmas, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējums
LVL 100 vai 10 % apmērā.
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3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
41.§.
Par Ērăemes bērnu nama – patversmes nosaukuma maiĦu
_______________________________________________
(L.Veinberga)
Valkas novada domē 2012.gada 20.janvārī saĦemts iesniegums par Ērăemes bērnu nama – patversmes
nosaukuma maiĦas apstiprināšanu. Dibināšanas gadā – 1994. iestāde nosaukta par Ērăemes bērnu namu un
apaĜajā zīmogā izmantots saules simbols. Saules simbols izmantots arī vēlāk prezentāciju priekšmetos – uz
krūzītēm, pildspalvām. Vēlāk nosaukumam pievienots vārds „patversme”. Iestādes Sociālo pakalpojumu
sniedzēja reăistrācijas apliecībā norādīts, ka iestāde sniedz ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu. Lai neradītu diskomforta sajūtu iestādē dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, kā
arī Ħemot vērā kopējo valsts tendenci atbrīvoties no sabiedrībā izveidojušos negatīvo stereotipu lietošanas,
un tā, lai iestādē dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem būtu patīkami nosaukt un ikdienā lietot savas mājas
nosaukumu, iestādes vadītāja lūdz apstiprināt iestādes nosaukumu „Valkas novada Bērnu nams „Saulīte”.
Iestādes nosaukumu jāmaina Valkas novada domes 2012.gada janvāra sēdē, jo 2012.gada februārī iestāde ir
jāpārreăistrē Sociālo pakalpojumu sniedzēju reăistrā sakarā ar reăistrācijas apliecības termiĦa izbeigšanos.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 8.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt Ērăemes bērnu nama – patversmes nosaukumu „Ērăemes bērnu nams – patversme” uz
nosaukumu „Valkas novada bērnu nams „Saulīte”.
2. Uzdot Valkas novada bērnu nama „Saulīte” direktorei Līgai Veinbergai nodrošināt iestādes
nosaukuma pārreăistrāciju Sociālo pakalpojumu sniedzēju reăistrā un Valsts ieĦēmumu dienestā, kā
arī veikt nepieciešamos labojumus iestādes veidlapās un zīmogos.
3. Uzdot Valkas novada bērnu nama „Saulīte” direktorei Līgai Veinbergai uz Valkas novada domes
2012.gada februāra sēdi sagatavot attiecīgus grozījumus Ērăemes bērnu nama – patversmes
nolikumā.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt priekšsēdētāja vietniekam Viesturam ZariĦam.
42.§.
Par telpu Ērăemes pagasta „Valžkalnos” nodošanu patapinājumā
______________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada dome 2012.gada 17.janvārī saĦēma iesniegumu no Valkas novada Ērăemes pagasta
biedrības „Turnava”, reă.Nr.40008161362, ar lūgumu nodot lietošanā bez samaksas telpas Ērăemes pagasta
„Valžkalnos” 54,5 m2 platībā. Biedrība telpās iecerējusi veikt renovācijas darbus un iegādāt galda spēĜu
inventāru biedrības „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa
411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās
attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem atbalsta gadījumā.
Viena no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punktā noteiktajām pašvaldību autonomajām
funkcijām ir rūpēties par tautas jaunrades attīstību, kas nozīmē arī brīvā laika pavadīšanas iespēju
nodrošināšanu pašvaldībā. Nododot biedrībai minētās telpas patapinājumā, pašvaldība atbalstīs vietējos
iedzīvotājus ar brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
5.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot Valkas novada Ērăemes pagasta biedrības „Turnava”, reă.Nr.40008161362, „Valžkalni”, Turna,
Ērăemes pagasts, Valkas novads, LV-4711 patapinājumā telpas Ērăemes pagasta „Valžkalnos” 54,5 m2
platībā biedrības „Lauku partnerība ZiemeĜgauja” LEADER atklāta projektu iesniegumu konkursa
411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” vietējās
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attīstības stratēăijas noteiktā 1.rīcībā: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem īstenošanai.
43.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkā , VaroĦu iela 35A
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskatot atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums” 20.pantam iesniegto nekustamā
īpašuma Valkā, VaroĦu iela 35A, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0202 zemes ierīcības

projektu konstatē:
[..]
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru Kabineta 2011gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā
pašvaldībā, pieĦemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daĜas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga
atzīmi; 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daĜu, 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; Valkas
novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Valkā, VaroĦu iela 35A un apstiprināts darba uzdevums; likuma „Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 2. daĜas un 15.panta 1.daĜas; 2009.gada 3.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.4.punkta, 11. punkta un 29.punkta;
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1.punkta, atklāti balsojot
deputātiem ar balsīm: PAR – 15 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist nekustamā īpašuma Valkā, VaroĦu iela 35A zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0202 sadalīšanai.
2
2. Noteikt nekustamā īpašuma Valkā, VaroĦu iela 35A parcelei, platība 3896m un uz tās esošajām
ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 007 0202 012, 9401 007 0202 013 un daĜa no ēkas
ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0202 001 (projektā apzīmēts ar Nr.2,) adresi : VaroĦu iela 35A
Valka, Valkas novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: – rūpnieciskās ražošanas
uzĦēmumu apbūve (NĪLM kods 1001);
3. Noteikt no nekustamā īpašuma VaroĦu iela 35A, atdalāmajai parcelei un uz tās esošai ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9401 007 0202 001 daĜai un būvēm (zemes ierīcības projektā norādīta parcele
Nr.1) adresi: VaroĦu iela 39, Valka, Valkas novads.
4. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai VaroĦu iela 39, Valka (zemes ierīcības projektā norādīta parcele
2
Nr.1,), platība 2712m - nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu
apbūve (NĪLM kods 1001).
5. Lēmums par nekustamā īpašuma Valkā, VaroĦu iela 35A zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9401 007 0202, sadali 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, reăistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaĦā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums”
22.pantu.
6. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Valkas novada
teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” prasības.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs
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