Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2011.gada 27.janvārī

Nr.2

Darba kārtība :
1. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par valsts
nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem”” apstiprināšana.
2. Nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un
uzskaites kārtību” apstiprināšana.
3. Par atļauju pieņemt un pārdot Tūrisma un informācijas birojā dažāda veida ar tūrisma tēmu un Latvijas,
Igaunijas, Valkas, Valkas un Valgas simboliku saistītas preces(suvenīrus).
4. Par Valkas TIB preču (suvenīru) cenas apstiprināšanu.
5. Noteikumu „Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli” apstiprināšana.
6. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas ģimnāzijā.
7. Par Valkas novada domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas sniegto pakalpojumu cenu
apstiprināšanu brauktuvju slīdamības samazināšanai.
8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 14.§.) „Par
Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
9. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes
2010.gada pamatbudžets” apstiprināšana.
10. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes
2010.gada speciālais budžets” apstiprināšana.
11. Saistošo
noteikumu „Valkas novada domes 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
apstiprināšana
12. Par Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju,speciālistu un koncertmeistaru
darba samaksu.
13. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu štatu - amatu sarakstu apstiprināšanu.
14. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada
pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta.
15. Saistošo noteikumu “Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžets” apstiprināšana.
16. Saistošo noteikumu „Valkas novada pašvaldības 2011.gada speciālais budžets”apstiprināšana.
17. Par Valkas novada *** pagastā esošā mazdārziņa Nr.*** nomu.
18. *** iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabaliem „***” ***
pagastā, Valkas novadā.
19. Par platības precizēšanu pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas Valkas novada *** pagastā ar
nosaukumu „***”.
20. *** iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabalu „***” ***
pagastā, Valkas novadā.
21. Par *** iesnieguma izskatīšanu.
22. Par nekustamā īpašuma „***” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu *** pagastā.
23. Par nekustamā īpašuma „***” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu *** pagastā.
24. *** iesnieguma izskatīšana.
25. SIA „***” iesnieguma izskatīšana.
26. Par grozījumiem zemes gabalu nomas līgumā.
27. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pabalstu
piešķiršanu”” apstiprināšana.

28. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35 „Par kritēriju
noteikšanu īpašumam, novērtējot trūcīgās ģimenes (personas) statusam un maznodrošinātas personas
ienākuma līmeņa noteikšana Valkas novadā”” apstiprināšana.
29. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa)
pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšana.
30. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
31. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***.
32. Par adreses noteikšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā.
33. Par valstij piekritīgo zemi.
34. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un nomas pirmtiesību iegūšanu.
35. Par nekustamā īpašuma „***” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu *** pagastā.
36. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un nomas līguma slēgšanu.
37. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā
īpašuma Valkas novada *** pagastā „***” sadalīšanai.
38. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai.
39. Par atļauju savienot deputāta pienākumus ar pamatdarbu.
40. Par izsoles protokola apstiprināšanu nekustamam īpašumam Tālavas ielā 66, Valkā, Valkas novadā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

IZRAKSTS
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2011.gada 27.janvārī

Protokols Nr.2

1.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par valsts
nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem”” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( V.Zariņš, A.Sjademe, U.Ozoliņa)
2010.gada 30.septembrī Valkas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.37 „Par valsts nodevu
atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem”, nosakot trīs gadījumus valsts nodevas
atvieglojumiem:
1) par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām (ģimenēm) – 50% apmērā no noteiktās
valsts nodevas;
2) par pilnvaras sagatavošanu Valkas novada pašvaldības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem 50% apmērā no noteiktās valsts nodevas;
3) par pilnvaras apliecināšanu Valkas novada pašvaldības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem 50% apmērā no noteiktās valsts nodevas.
2010.gada 22.decembrī Valkas novada domē tika saņemts Nacionālās apvienības „Visu Latvijai” –
„Tēvzemei un brīvībai/LNNK” Saeimas frakcijas deputāta Jāņa Dombrava raksts „Par valsts nodevas
atvieglojumu piemērošanu”, kurā viņš aicina izskatīt iespēju Valkas novada domē pieņemt lēmumu par valsts
nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma apstiprināšanu Valkas novadā deklarētajiem Latvijas
pilsoņiem grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē. Nodevas atvieglojums veicinās iedzīvotāju
pilsonisko aktivitāti un līdzdalību ar likumdošanu saistītos jautājumos. Rakstā minēts, ka pašreiz notiek
parakstu vākšana par Nacionālās Apvienības ierosinātajiem Satversmes 112.panta grozījumiem un Pārejas
noteikumiem, kas paredz pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā visās valsts finansētajās skolās no
2012.gada 1.septembra.
Likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pants nosaka, ka ne mazāk kā 10000
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, iesniegt
Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Katram
parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesniegšanas
Centrālajai vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura veic
notariālas darbības.
Priekšlikums par valsts nodevas atvieglojumiem par paraksta īstuma apstiprināšanu grozījumu
ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē ir apspriests ar Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Kārli
Briedi. Valkas novada bāriņtiesā līdz šim neviens šāda veida paraksta īstuma apliecinājums nav veikts, kas
varētu norādīt uz to, ka noteiktā valsts nodeva ir šķērslis iniciatīvas izrādīšanai. Ja tiktu noteikts nodevas
atvieglojums, iespējams, tas veicinātu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties likumdošanas procesos.
Pieņemot grozījumus saistošajos noteikumos, kas noteiktu valsts nodevas atvieglojumus, nekādā veidā
netiktu veicināta Nacionālās Apvienības organizētā parakstu vākšana par konkrētajiem Satversmes
grozījumiem, jo parakstu vākšana šajā jautājumā beigsies 2011.gada 31.janvārī.
Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka valsts nodeva par paraksta apliecināšanu ir 2
lati. Tiek izvirzīts priekšlikums noteikt, ka par paraksta īstuma apstiprināšanu likumprojektu vai grozījumu
ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē tiek noteikts Valsts nodevas atvieglojums 50% apmērā no
noteiktās valsts nodevas.
2010.gada 18.oktobrī Valkas novada dome saņēma LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
2010.gada 18.oktobra rakstu Nr.2.2-13/11965/6319 „Par saistošajiem noteikumiem”, kurā norādīts, ka
ministrija ir pieņēmusi zināšanai Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.37
„Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem”. Rakstā vienlaikus norādīts, ka
no saistošajiem noteikumiem ir izslēdzams 4.punkts, jo saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta
3.daļu, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas
institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.

Saistošo noteikumu 4.punkts nosaka, ka lai saņemtu 2.1.punktā minētos atvieglojumus, personai bāriņtiesā
jāiesniedz sociālā dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu. Tā kā
Valkas novada bāriņtiesa un Valkas novada Sociālais dienests ir vienas institūcijas – Valkas novada domes
iestādes, tad Valkas novada bāriņtiesai nav pamats pieprasīt šādu informāciju no privātpersonas. Līdz ar to ir
priekšlikums izslēgt no saistošajiem noteikumiem 4.punktu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
13 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS – 1
deputāts (E.Lībietis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem””” (pielikumā).
2.§.
Nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( A.Ķīkule )
Lai nodrošinātu vienotu ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Valkas
novada pašvaldībā, nepieciešams apstiprināt nolikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu
(dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkta, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 2.punkta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 12.panta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību” (pielikumā).
3.§.
Par atļauju pieņemt un pārdot Tūrisma un informācijas birojā
dažāda veida ar tūrisma tēmu un Latvijas, Igaunijas, Valkas,
Valkas un Valgas simboliku saistītas preces(suvenīrus)
__________________________________________________________________
(A.Ķīkule )
Dome izskata iespēju, kādā veidā Tūrisma un informācijas birojs varētu pilnvērtīgāk nodrošināt Valkas
novada viesiem iespējas iegādāties dažāda veida ar tūrisma tēmu saistītus informatīvos materiālus un
Latvijas, Igaunijas, Valkas, Valkas un Valgas simboliku saistītas preces(suvenīrus).
Tādejādi pilnīgāk būtu iespējams nodrošināt 2008.gada 24.novembra Tūrisma un informācijas biroja
NOLIKUMA 3.nodaļā minētās funkcijas un uzdevumus, t.i. minētā nolikuma 3.9. punkts Organizēt un veikt
Valkas, Valkas novada, Valkas un Valgas, kā dvīņu pilsētu suvenīru izgatavošanu un tirdzniecību, kā arī
2009.gada 27.augusta Attīstības un plānošanas nodaļas NOLIKUMA 2.2.6.puntā minētos uzdevumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Atļaut pieņemt un pārdot Tūrisma informācijas birojā dažāda veida ar tūrisma tēmu saistītus informatīvos
materiālus un Latvijas, Igaunijas, Valkas, Valkas un Valgas simboliku saistītas preces(suvenīrus).
2. Noteikt pārdošanā pieņemtajām precēm (suvenīriem) 6% piecenojumu, kā kompensāciju par pašvaldības
resursu izmantošanu. Aprēķinot pārdošanas cenu piemērot pievienotās vērtības nodokļa likmi atbilstoši
likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.

3. Ar šī lēmuma stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas pilsētas domes 2008.gada 29.decembra lēmums „Par
Valkas TIB preču un pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.17 §.48.) un Valkas novada domes
2010.gada 30.jūnija lēmums „Par atļauju pieņemt un pārdot Tūrisma un informācijas birojā dažāda veida
suvenīrus ar Latvijas, Igaunijas, Valkas, Valkas un Valgas simboliku” (sēdes protokols Nr.7 §.46.)
4. Nodrošināt pārdošanai pieņemtām precēm pārdošanas cenas aprēķinu un izvietošanu, kā arī veikt
pārdošanai pieņemto preču(suvenīru) uzskaiti.
5. Uzdot Tūrisma un informācijas biroja vadītājai izstrādāt gatavus produktus - „Tūrisma maršruts Valkas
novada teritorijā” un tos prezentēt Valkas novada viesiem.

4.§.
Par Valkas TIB preču (suvenīru) cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(A.Ķīkule )
Dome izskata Valkas Tūrisma informācijas biroja (TIB) vadītājas Lienes Bērziņas 2011.gada 3.janvāra
iesniegumu par Valkas TIB preču(suvenīru) cenas apstiprināšanu sakarā ar izmaiņām likumā „Par
Pievienotās vērtības nodokli”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 pilsētas TIB maksas pakalpojumus, pārdot sekojošus preces(suvenīrus) un apstiprināt
sekojošu cenu bez PVN :
Cena
Iegādes
Preces(suvenīri)
Iegādes datums
Mērv.
bez
dokuments
PVN
T krekli krāsaini ar apdruku
16.05.2008.
190-IK
gab
5.00
Pastkartes (Valka- pilsēta, kur sākas
2004./2005.
gab
0.18
Latvija)
Pastkartes (Valka „carte postale”)
2004./2005.
gab
0.25
Auduma maisiņš (1 krāsas)
04.04.2008.
ADE 198539
gab
2.00
Auduma maisiņš (2 krāsas)
04.04.2008.
ADE 198539
gab
2.50
Papīra maisiņi A4 ar izcirstu rokturi
05.03.2008.
ACI 389171
gab
0.70
Kartona eko pildspalva www.valka.lv
30.12.2008.
AEI 190181
gab
0.44
Kartona eko pildspalva (Valka- pilsēta, kur
30.12.2008.
AEI 190181
gab
1.35
sākas Latvija)
2. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.
3. Nodrošināt pārdošanai paredzētajām precēm cenas aprēķinu un izvietošanu TIB apmeklētājiem redzamā
vietā.
4. Ar šī lēmuma stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas pilsētas domes 2008.gada 29.decembra lēmums „Par
Valkas TIB preču un pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.17 §.48.).
5.§.
Noteikumu „Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli”
apstiprināšana
__________________________________________________________________
( A.Ķīkule)
Lai ieviestu vienotu kārtību no Valkas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirtā finansējuma kontrolei
nevalstiskām organizācijām, nepieciešams apstiprināt noteikumus „Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtā
finansējuma izlietojuma kontroli”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 noteikumus Nr.1 „Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli”
(pielikumā).
6.§.
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas ģimnāzijā
__________________________________________________________________
( A.Ķīkule )
Dome izskata Valkas ģimnāzijas direktores Lilitas Kreicbergas 2011.gada 14.janvārī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu izmainīt Valkas ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumus atbilstoši PVN likmei 22% un iespēju
iekasēt samazinātu pakalpojuma cenu Valkas novada iedzīvotājiem un organizācijām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenu (t.sk. PVN) :
1.1. dienesta viesnīcas lietošana vienam skolēnam mēnesī Ls 3.00 (trīs lati 00 santīmi);
1.2. naktsmītne dienesta viesnīcā par diennakti no klienta Ls 6.00 (seši lati 00 santīmi);
1.3. klašu telpu izmantošana par diennakti no personas Ls 1.00 (viens lats 00 santīmi);
1.4. klases izmantošana semināriem u.c. vajadzībām Ls 3.50 (trīs lati 50 santīmi) līdz 10 cilvēku
grupai par 1 stundu;
1.5. klases izmantošana semināriem u.c. vajadzībām Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) vairāk par 10
cilvēku grupai par 1stundu;
1.6. datorklases izmantošana – Ls 6.00 (seši lati 00 santīmi) par 1stundu;
1.7. aktu zāles izmantošana pasākumiem Ls 8.50 (astoņi lati 50 santīmi) par 1 stundu;
1.8. telpu noma nometnes vienam dalībniekam Ls 2.50 (divi lati 50 santīmi) par diennakti.
2. Apstiprināt Valkas ģimnāzijas sporta halles izmantošanas pakalpojumu cenu (t.sk. PVN):
2.1. sporta halle (visa) + skrejceļš + inventārs + dušas – Ls 18.00 (astoņpadsmit lati 00 santīmi) par
1 stundu;
2.2. sporta zāle (visa) + inventārs + dušas – par 1 stundu (iestādēm, organizācijām, privātpersonu
grupām):
2.2.1. - Ls 7.50 (septiņi lati 50 santīmi) līdz 10 apmeklētājiem;
2.2.2. - Ls 10.00 (desmit lati 00 santīmi) no 11 līdz 20 apmeklētājiem;
2.2.3. - Ls 12.00 (divpadsmit lati 00 santīmi) no 21 līdz 40 apmeklētājiem;
2.2.4. - Ls 15.00 (piecpadsmit lati 00 santīmi) vairāk par 40 apmeklētājiem.
2.3. sporta zāle (1/2) + inventārs + dušas – par 1 stundu (iestādēm, organizācijām, privātpersonu
grupām):
2.3.1. - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) līdz 10 apmeklētājiem;
2.3.2. - Ls 7.50 (septiņi lati 50 santīmi) no 11 līdz 15 apmeklētājiem;
2.3.3. - Ls 10.00 (desmit lati 00 santīmi) no 16 līdz 25 apmeklētājiem;
2.3.4. - Ls 12.00 (divpadsmit lati 00 santīmi) vairāk par 26 apmeklētājiem.
2.4. skrejceļš + dušas + inventārs – Ls 3,50 (trīs lati 50 santīmi) par 1 stundu;
2.5. aerobikas zāle + inventārs + dušas – Ls 3,50 (trīs lati 50 santīmi) par 1 stundu;
2.6. klinšu siena + inventārs + dušas + drošināšana – 1.50 (viens lats 50 santīmi), no 1 cilvēka par
1 stundu;
2.7. sporta zāle (individuāli – brīvdienās noteiktos sporta spēļu laikos) Ls 0,70 pieaugušajiem un
Ls 0,50 bērniem un skolēniem;
2.8. trenažieru zāle skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 par 1 stundu;
2.9. trenažieru zāle pieaugušiem apmeklētājiem – Ls 0,70 par 1 stundu;
2.10. atpūtas telpa + sauna + dušas par 1 stundu:
2.10.1. - 1 cilvēkam – Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi);
2.10.2. - 2 cilvēkiem – Ls 4.00 (četri lati 00 santīmi);
2.10.3. - 3-5 cilvēkiem – Ls 5.00 (pieci lati);
2.10.4. - 6-10 cilvēkiem – Ls 10.00 (desmit lati 00 santīmi).
3. Noteikt un apstiprināt samazinātu pakalpojuma cenu par sporta halles izmantošanu Valkas novada sporta
biedrībām, nosakot visas sporta zāles izmantošanu par 1 stundas treniņa nodarbībām Ls 5.50 (pieci lati 50
santīmi) t.sk. PVN.
4. Atļaut direktorei atsevišķos gadījumos atbrīvot skolēnu no maksas par dienesta viesnīcas lietošanu, ja tam
par pamatu ir materiālie vai citi apstākļi,
5. Aprēķinot pakalpojuma cenu, piemērot pievienotās vērtības nodokļa likmi atbilstoši likumam „Par
pievienotās vērtības nodokli”.

6. Nodrošināt pakalpojumu cenas aprēķinu, uzskatāmu noformējumu un izvietošanu pakalpojuma pircējam
redzamā vietā.
7. Tipogrāfiski izgatavotās biļetes izsniegt tikai par individuālo apmeklējumu, bet pārējos gadījumos skaidru
naudu iekasēt izmantojot VID reģistrētās kvītis.
8. Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 28.javāra lēmums „Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas ģimnāzijā” (sēdes protokols Nr.1, 21.§.).
7.§.
Par Valkas novada domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
sniegto pakalpojumu cenu apstiprināšanu brauktuvju slīdamības samazināšanai
__________________________________________________________________
( I.Vehi )
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļai ir nepieciešamā tehnika un materiāli, lai pēc novada domes
struktūrvienību un komercstruktūru pieprasījuma veiktu ielu, ceļu un teritoriju kaisīšanu ar pretslīdes smiltssāls maisījumu un domes struktūrvienību vajadzībām piegādāt pretslīdes smilts-sāls maisījumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b)apakšpunkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 pretslīdes smilts-sāls sagatavotā maisījuma cenu saskaņā ar pielikumu Nr.1 – 11.31 Ls/m3
bez PVN.
2. Apstiprināt cenu ielu un ceļu kaisīšanai ar pretslīdes smilts-sāls maisījumu, izmantojot Mercedes Benz
automašīnu valsts Nr.FD 764, saskaņā ar pielikumu Nr.2 – 8.77 Ls/km bez PVN.
3. PVN likmi aprēķinot samaksu par pakalpojumu piemērot atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības
nodokli’’.
8.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā
„Par Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr.1, 14.§.)
__________________________________________________________________
(J.Lapsa, K.Albergs, A.Simulis, M.Kreilis, V.Šaicāns)
Valkas novada Valkas pagasta pārvalde sakarā ar apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu iesniedz
priekšlikumu maksas pakalpojumu izmaiņai. Deputāti konstatē, ka priekšlikums ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.Vējiņš, 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. Grozīt Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu „Par Valkas novada Valkas pagasta
pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 14.§.) 1.3.punktu,
izsakot to šādā jaunā redakcijā:
„...1.3. komunālie maksājumi (bez PVN) mēnesī:
• apsaimniekošanas maksa privatizētiem
dzīvokļiem / m² /
- Ls 0.20
• par īri neprivatizētiem dzīvokļiem / m² /
- Ls 0.25
• par īri neprivatizētiem dzīvokļiem,
kas nav aprīkoti ar labierīcībām /m2/
- Ls 0.10
• par ūdeni / no cilvēka /
- Ls 1.23
• par ūdeni pēc skaitītāja /1 m³ /
- Ls 0.24
• ūdens vienai liellopa vienībai
- Ls 0.82
• kanalizācija / no cilvēka /
- Ls 0.41
kanalizācija pēc skaitītāja /1 m³ /
Ls 0.08
• par sadzīves atkritumu izvešanu / no cilvēka / - Ls 0.92...”
2. Uzdot Valkas pagasta pārvaldes vadītājam lēmuma 1.punktā minētās izmaksas par ūdeni pārskatīt un
iesniegt Valkas novada domē apstiprināšanai pēc ūdens apgādes projekta realizācijas, kā arī strādāt pie
precīzas ūdens patēriņa uzskaites.

9.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2010.gada pamatbudžets” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
domes 2010.gada pamatbudžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.daļas un 30.panta,, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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.2 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2010.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
10.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2010.gada speciālais budžets” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada
domes 2010.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs,
V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2010.gada speciālais budžets”” (pielikumā).

11.§.
Saistošo noteikumu Nr.4 „Valkas novada domes 2010.gada
ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Izskatot saistošo noteikumu „Valkas novada domes 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” projektu,
dome secina, ka nepieciešams apstiprināt 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs,
V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 „Valkas novada domes 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets” (pielikumā).

12.§.
Par Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu
__________________________________________________________________
( L.Lāne )
Dome izskata Valkas novada domes kultūras darba organizatores L.Lānes iesniegto iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru
darba samaksu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
12.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, Dziesmu un
deju svētku likuma 9.panta 3.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 kultūras iestāžu amatiermākslas
koncertmeistaru darba samaksu (1.un 2.pielikums).

kolektīvu

vadītāju,

speciālistu

un

13.§.
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(I.Markova )
Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem tika nolemts
likvidēt atsevišķas amatu vietas. Līdz ar to nepieciešamas izmaiņas amatu sarakstos. Tā kā jau 2010.gada
decembra sēdē tika veikti grozījumi amatu sarakstos, tad šobrīd lietderīgāk ir apstiprināt jaunus amatu
sarakstus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
13.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 2 deputāti ( E.Lībietis,
A.Sjademe), ATTURAS – 2 deputāti (A.Simulis, U.Ozoliņa),
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 (pielikumā).
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 2010.gada 28.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 4.§) „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu”.
4. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas, līdz 2011.gada 15.februārim iesniegt
apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
6. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.

14.§.
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām. Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas novada domes pakļautībā,
bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišķs lēmums par
finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā apvienoto Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu,
Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1.,
14.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,

E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS
– 1 deputāts (M.Magone),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta Ls 14330,00 (četrpadsmit tūkstoši trīs
simti trīsdesmit lati) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā pievienoto
sadalījumu.
Pielikums
Valkas novada domes
2011.gada 27.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2,14.§.)

Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie
līdzekļi no Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžeta

Mērķis
Nr.p.k.
1.

Iestādes nosaukums
Latvijas nedzirdīgo savienības
Smiltenes reģionālā biedrība

2.

Valkas pilsētas baznīca

3.

Valkas Dāmu klubs

4.
5.
6.

Latvijas Sarkanā krusta Valkas
komiteja
Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām"

9.

Biedrība "Atbalsts Valkai"
Valkas-Lugažu evaņģēliskās
luteriskā draudze
Valkas pensionāru klubiņš "Zelta
rudens"
Latvijas Diabētu asociācija Valkas
nodaļa

10.

Florbola klubs "Valka" jaunieši

11.

Florbola klubs "Valka" pieaugušie

12.

Kristīgais b/d "Gaismiņa"

13.

VBK "Lotos" (badmintons)

14.
15.

Futbola klubs (jaunieši)
Volejbola klubs
Biedrībai „Latvijas-Igaunijas
institūts”
Kopā

7.
8.

16.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Pieprasītais
finansējums
(LVL)

uzturēšanas
izdevumi
fasādes
apgaismojuma
projektēšana
konkursu
organizēšana
darba alga
žēlsirdīgai
māsai
uzturēšanas
izdevumi
strūklakas
izbūve
svētbrīžu
sagatavošana
pasākumiem
uzturēšanas
izdevumi
uzturēšanas
izdevumi
uzturēšanas
izdevumi
uzturēšanas
izdevumi
uzturēšanas
izdevumi
uzturēšanas
izdevumi

Piešķirtais
finansējums
(LVL)

120

60
-

350
250

-

2586

1200

5118

1200

7000

-

250

250

500

300

150

120
1000

16755

2000
4823,16

1200
500
1000
500

uzturēšanas
izdevumi
37902,16

5000
14330

K.Albergs

15.§.
Saistošo noteikumu Nr.5 „Valkas novada pašvaldības 2011.gada

pamatbudžets” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Apspriežot izstrādāto Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta projektu, ņemot vērā apvienoto
Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 15.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET – 2 deputāti (U.Ozoliņa, A.Sjademe), ATTURAS – 1 deputāts
(E.Lībietis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžets” (pielikumā).
16.§.
Saistošo noteikumu Nr.6 „Valkas novada pašvaldības 2011.gada speciālais budžets”
apstiprināšana
__________________________________________________________________
( I.Markova )
Izskatot izstrādāto Valkas novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta projektu, ņemot vērā apvienoto
Finanšu un attīstības lietu, Saimniecisko lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2011.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1., 16.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15
deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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.6 „Valkas novada pašvaldības 2011.gada speciālais budžets”
(pielikumā).
17.§.
Par Valkas novada Kārķu pagastā esošā mazdārziņa *** nomu
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, *** Valkas novads, 2010.gada 13.decembra (saņemts un
reģistrēts Valkas novada domē 28.12..2010. Nr.496) iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas līgumu par
mazdārziņu *** nomu par labu ***, personas kods ***-***, kas ar savu 2010.gada 13.decemba iesniegumu
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 28.12.2010. Nr.497) apliecina, ka vēlas apsaimniekot minēto
mazdārziņu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 2010.gada 29.aprīļa Saistošajiem
noteikumiem Nr.17 „Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punka, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ar *** par 2008.gada 30.decembrī noslēgtā nomas līguma „Par zemes gabala Valkas
novada *** pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9466 005 0323 daļas (Nr.52) 65 m2 platībā” izbeigšanu
pirms termiņa no 2010.gada 31.decembra.
2. Slēgt vienošanos ar ***, personas kods ***-***, par 2008.gada 30.decembrī noslēgtā nomas līguma „Par
zemes gabala Valkas novada *** pagastā „***” kadastra apzīmējums 9466 005 0323, daļas 534 m2 platībā”
grozījumiem, izsakot nomas līguma 1.1. un 3.1.punktus sekojošā redakcijā:
„1.1. No 2011.gada 1.janvāra iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes
vienības daļu (turpmāk – zemes vienība) adrese:
adrese: „***”, *** pagasts, Valkas novads
kopplatība: 599m2, kadastra apzīmējums 9466 005 0323.

2

2

Nomāto zemes gabala daļu „***” (534m ) un „***” (65 m ) robežas netiek mainītas.”
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu LVL 2.00 (bez PVN) gadā. Nomas maksa
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var tikt grozīta”.
18.§.
*** iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu
pirms termiņa uz zemes gabaliem „***” *** pagastā, Valkas novadā
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, 2010.gada 30.decembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu izbeigt 2009.gada 20.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.78 par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumiem 9488 006 0204 un 9488 006 0313 nomu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
1
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. .daļas; Ministru kabineta noteikumu Nr.193
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punkta, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ar *** par 2009.gada 20.jūnija Nomas līguma Nr.78 izbeigšanu pirms termiņa ar
2010.gada 31.decembri.
2. Mainīt nosaukumu sekojošiem neapbūvētiem zemes gabaliem:
2.1. ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0204, platība 0.55 ha, turpmāk piešķirot nosaukumu – „***”, ***
pagasts, Valkas novads (skat. 1.pielikums);
2.2. ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0313, platība 0.35 ha, turpmāk piešķirot nosaukumu – „***”, ***
pagasts, Valkas novads (skat. 2.pielikums).
19.§.
Par platības precizēšanu pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas
Valkas novada *** pagastā ar nosaukumu „***”
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Livland”, reģistra Nr.40003299651, juridiskā adrese Brīvības
iela 47, Rīga, veikto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 011 0028 „***” *** pagasts, Valkas novads,
kadastrālo uzmērīšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 4.§.) un vadoties no likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
9.daļas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Pamatojoties uz veikto Valkas novada *** pagasta zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums 9488 011
0028, kadastrālo uzmērījumu, precizēt minētajam zemes gabalam platību:5.36 ha.
20.§.
*** iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu
pirms termiņa uz zemes gabalu „***” *** pagastā, Valkas novadā
__________________________________________________________________
( L.Engere)
Dome izskata ***, dzīvo ***, *** pagasts, Valkas novads, 2011.gada 5.janvārī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0201 nomu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu un 6.panta 2.daļu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
21.daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15
deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ar *** par 2007.gada 20.augusta Nomas līguma Nr.250 izbeigšanu pirms termiņa ar
2010.gada 31.decembri.
21.§.
Par *** iesnieguma izskatīšanu
____________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, *** pagasts, Valkas novads, 2010.gada 22.decembrī
(saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 28.12.2010. Nr.495) iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas līgumu
par zemes gabalu Valkas novada *** pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9466 005 0314, 1.1 ha.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ar *** par 2002.gada 1.aprīlī noslēgtā nomas līguma Nr.85 „Par zemes gabala Valkas
novada *** pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9466 005 0314 daļas 1.1 ha platībā” izbeigšanu pirms
termiņa ar 2010.gada 31.decembri.
22.§.
Par nekustamā īpašuma „***” sadalīšanu un jauna nosaukuma
piešķiršanu *** pagastā
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata ***, dzīvo *** , Smiltenes novads, 2011.gada 3.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „***” zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0045, platība 18.2 ha, piešķirot
atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 7.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta,
Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9496 008 0042, kas atrodas Valkas novada ***
pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0045, platība 18.2 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kopējo platību 18.2 ha, kas sastāv no neapbūvēta zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0045, piešķirt nosaukumu „***”, *** pagasts, Valkas novads,
saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
23.§.
Par nekustamā īpašuma „***” sadalīšanu un jauna nosaukuma
piešķiršanu *** pagastā
__________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata *** pilnvarotās personas Igora Plūmes, dzīvo Mazā Smilšu iela 11-3, Rīga, LV-1050,
2011.gada 6.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” zemes gabalus ar
kadastra apzīmējumiem 9492 005 0049, platība 7.8 ha; 9492 005 0050, platība 3.8 ha, piešķirot atdalītajam
zemes gabalam jaunu nosaukumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 8.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta,
Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9492 004 0074, kas atrodas Valkas novada ***
pagastā, atdalot no tā zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0049, platība 7.8 ha un 9492 005
0050, platība 3.8 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kopējo platību 11.6 ha, kas sastāv no neapbūvētiem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0049 un 9492 005 0050, piešķirt nosaukumu „***”, ***
pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībām reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
24.§.
*** iesnieguma izskatīšana
____________________________________
( L.Engere )
Dome izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, 2011.gada 7.janvāra
iesniegumu ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu, par zemes gabala Valkas novada *** pagastā „***”, par
labu ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 9.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, pamatojoties uz Nomas Līguma 7.3.punktu, kas
nodrošina personas tiesības nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja
rakstisku piekrišanu, Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
1
pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu; 25.panta 2 .daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus
zemes nomas līgumu; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”; kā arī no likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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 ar *** par nomas līguma Nr.*** izbeigšanu pirms termiņa, t.i. ar 2010.gada 31.decembri.
2. Noslēgt ar *** nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada *** pagasta „***” nomu bez apbūves
tiesībām, uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un
nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, noteikt, ka
nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
25.§.
SIA „***” iesnieguma izskatīšana
_________________________________
( L.Engere )
Dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***”, reģ. Nr.***, valdes priekšsēdētāja *** 2010.gada
7.decembra iesniegumu ar kuru viņš lūdz atcelt 1998.gada 18.marta Valkas pilsētas domes Zemes komisijas
lēmumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 85.pantu, kas
nosaka, ka adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad
saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna, kā arī ņemot
vērā faktu, ka administratīvais akts (šajā gadījumā Valkas pilsētas domes Zemes komisijas lēmums 1998.gada
18.marta) nav jāatceļ pilnībā, bet gan tikai tā daļā, kas aprobežo īpašnieka tiesības, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
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. Atļaut SIA „***” veikt grozījumus Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.143, III daļas 1.iedaļā,
dzēšot atzīmi „uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas būves”.
26.§.
Par grozījumiem zemes gabalu nomas līgumā
___________________________________________
( L.Engere )

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***”, reģ. Nr.***, juridiskā adrese *** iela ***, ***, *** novads,
2011.gada 3.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem ***
un ***, ar mērķi – lauksaimniecības produktu ražošanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1., 10.§.), kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un novērstu tā
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta 1.daļu; Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” III daļas
noteikumus par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas
aprēķināšanas kārtība, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkta, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15 deputāti
(K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Veikt sekojošus grozījumus Valkas pilsētas domes 2005.gada 15.jūlija zemesgabala nomas līgumā
Nr.405:
1.1. pagarināt minētā nomas līguma termiņu līdz 2012.gada 15.jūlijam (nomas līguma termiņš var tikt
pagarināts, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieņemšanai par zemes gabala statusa
maiņu);
1.2. grozīt minētā līguma 3.2.punktu, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta
noteiktās iznomātās neapbūvēta zemesgabala daļas kadastrālās vērtības gadā.
2. Veikt sekojošus grozījumus Valkas pilsētas domes 2005.gada 15.jūlija zemesgabala nomas līgumā
Nr.403:
2.1. pagarināt minētā nomas līguma termiņu līdz 2012.gada 15.jūlijam (nomas līguma termiņš var tikt
pagarināts, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieņemšanai par zemes gabala statusa
maiņu);
2.2. grozīt minētā līguma 3.2.punktu, nosakot, nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta
noteiktās iznomātās neapbūvēta zemesgabala daļas kadastrālās vērtības gadā.
27.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par sociālo pabalstu piešķiršanu”” apstiprināšana
__________________________________________________________________
(M.Magone )
Sakarā ar atšķirīgajiem pabalstu apmēriem aprūpei mājās novada pagastos un Valkā, un lai ieviestu
vienotus kritērijus pabalstu piešķiršanai, dome izskata grozījumu projektu.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2011.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§) un
pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
1.daļas 13.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
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 saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par sociālo pabalstu piešķiršanu””.
2. Saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo
pabalstu piešķiršanu”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.7 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.

28.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35
„Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam un
maznodrošinātas personas ienākumu līmeņa noteikšana Valkas novadā””
apstiprināšana
____________________________________________________________________________
(M.Magone)

Sakarā ar izmaiņām minimālās darba algas apmērā no 2011.gada 1.janvāra ir nepieciešams noteikt
precizētu ienākumu līmeni maznodrošinātās personas statusa noteikšanai.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,2.§.) un
pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 25.panta 1.daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 5.daļu, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.Vējiņš, 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 saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35
„Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot trūcīgās ģimenes (personas) statusam un
maznodrošinātas personas ienākuma līmeņa noteikšana Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.8„Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35 „Par kritēriju
noteikšanu īpašumam, novērtējot trūcīgās ģimenes (personas) statusam un maznodrošinātas personas
ienākuma līmeņa noteikšana Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.8 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
29.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšana
__________________________________________________________________
(M.Magone )
Sakarā ar MK 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1140 „Grozījumi Ministru Kabineta 2010.gada
30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
un izmaiņām minimālajā darba algā no 2011.gada 1.janvāra un sociālā dienesta iespējām iegūt informāciju no
datorprogrammas SOPA, dome izskata grozījumu projektu.
Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2011.gada 11.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,3.§.) un
pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā 25.panta 1.daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 5.daļu, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.Vējiņš, 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 saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.9 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
30.§.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz personu iesniegtajiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā
Valkas novada domes Dzīvokļu komisijas 2011.gada 19.janvāra sēdes lēmumus (protokols Nr.1), vadoties
no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.pantiem,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, A.Vējiņš, E.Lībietis, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
dzīvokli *** ielā ***, ***, 3 istabas, 2.stāvā, kopējā platība 60,5 m², dzīvojamā platība 42,1 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, dzīvokli ***
ielā ***, ***, 1 istaba, 2.stāvs, kopējā platība 28,8m², dzīvojamā platība 18,3 m², dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
dzīvokli *** ielā ***, ***, 2 istabas, 3.stāvs, kopējā platība 42,0m², dzīvojamā platība 26,5 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni un siltumenerģiju tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
4. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim ***, *** pagasts, uz dzīvoklī dzīvesvietu deklarējušās ***
vārda, jo ***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mainījis dzīvesvietu un deklarējies citur.
5. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, ***, uz dzīvoklī dzīvesvietu deklarējušā *** vārda, jo
***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi.
31.§.
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***
_________________________________________________
( K.Albergs )
Izskatot *** iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomu Valkā, *** ielā *** un vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 15
deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Pagarināt ar *** 2008.gada 1.aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, *** ielā *** nomas līguma termiņu
līdz 2011.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.

32.§.
Par adreses noteikšanu zemes gabalam *** novada *** pilsētā
_______________________________________________________________
(L.Engere )
Izskatot ***, juridiskā adrese ***, ***, 2010. gada 29.decembra vēstuli par adreses noteikšanu valstij
piekrītošajam zemes gabalam, tika konstatēts.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētajai zemes vienībai vai ēkai numurus piešķir ar piesaisti ielas nosaukumam, kā arī vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci jautājumu
izlemšanā, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu *** - *** iela ***, ***, *** novads.
33.§.
Par valstij piekritīgo zemi
______________________________
( L.Engere )
Dome izskata AS „***”, reģ.Nr.***, juridiskā adrese *** iela ***, ***, 2010.gada 30.novembra iesniegumu ar
lūgumu no pašvaldībai vēsturiski piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** nodalīt platību
***m2, uz zemes gabala esošā AS „***” valdījumā esošā transformatora *** uzturēšanai.

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
1
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4 .daļu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
2

1. Noteikt transformatora *** uzturēšanai platību ***m , vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu
uzmērot dabā, to izdalot no pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***.
2
2. Noteikt jaunizveidotajam zemes gabalam ar platību ***m , nosaukumu: „***”, ***, *** pagasts, *** novads,
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods(1201).
3. Atļaut AS „***”
paralēli transformatora *** uzturēšanai izdalītās platības zemes robežu kadastrālās
uzmērīšanas un zemes robežu plāna sagatavošanas darbiem, veikt nepieciešamo mērniecības darbu
pasūtījumu *** novada pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** jauna zemes
robežu plāna izgatavošanai un aktualizācijai Valsts nekustama īpašuma kadastra informācijas sistēmā,
atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
34.§.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un nomas pirmtiesību iegūšanu
_______________________________________________________________
( L.Engere )
Valkas novada domē ir saņemts 2011.gada 14.janvāra Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās
nodaļas vēstule par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām
zemes vienībām, kurām līdz 2010.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVKR IS ir iesniegts zemes robežu plāns,
bet nav iesniegts iesniegums un nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu.
Pamatojoties uz augstākminēto un ņemot vērā no LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 3.punktu; tā paša likuma
25.panta 2.1daļa; Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, likuma
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daļu, kā arī izvērtējot 2011.gada 14.janvāra Valsts
zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vēstules „Par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām
NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav
iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu” pielikumu –
Sarakstā iekļautos zemes lietotājus, un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot,
deputātiem: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
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 piešķirto zemi no 2010.gada 1.septembra
sekojošām personām:
1.1. ***, p.k.***-***, uz zemes gabaliem *** novada *** pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumu *** platība
***ha un ***, platība ***ha;
1.2. ***, p.k.***-***, uz zemes gabalu *** novada *** pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumiem ***, platība
***ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētie zemes gabali piekrīt Valkas novada domei.
3. Personas, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi.
4. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās, tas ir līdz 2011.gada 1.septembrim.
35.§.
Par nekustamā īpašuma „***” sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu *** pagastā
_________________________________________________________________________________
( L.Engere )
Dome izskata sabiedrības ar ierobežotu „***”, juridiskā adrese „***”, ***, *** pagasts, *** novads, 2011. gada
20.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” iesniegumā minētos trīs zemes
gabalus, piešķirot atdalītajiem zemes gabaliem jaunus, iesniegumā minētos nosaukumus.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
18.punkta, LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3., 4., 5.punktiem, atklāti balsojot, deputātiem:
PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas *** pagastā, *** novadā, ar
kopējo platību ***ha, atdalot sekojošus zemes gabalus:
1.1. *** – ***ha;
1.2. *** – ***ha;
1.3. *** – ***ha.
2. Jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt sekojošus nosaukumus, saglabājot
zemes
vienībām reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, platība ***ha – „***”, *** pagasts, *** novads;
2.2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, platība ***ha un uz tā esošajai ēkai (šķūnis) ar
kadastra apzīmējumu *** – „***”, *** pagasts, *** novads;
2.3. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ***, platība ***ha – „***”, *** pagasts, *** novads.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
36.§.
Par ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un nomas līguma slēgšanu
_______________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, dzīvo „***”, *** pagasts, *** novads, 2011. gada 19.janvāra iesniegumu ar lūgumu nodot
nomā ½ domājamās daļas no zemesgabala *** novada *** pagastā „***”.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 41.daļu; „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu; Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkts, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot, deputātiem: PAR –
15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Noteikt, ka *** zemes lietošanas tiesības uz ½ (vienu pusi) domājamās daļas no zemes gabala „***” ***
pagastā *** novadā ar kadastra apzīmējumu ***, platība ***ha ir izbeigtas no 2007.gada 1.decembra un
zemes gabals piekrīt pašvaldībai.
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par ½ (vienu pusi) domājamās daļas no zemes gabala Valkas
novada, *** pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība ***ha, nosakot nomas līguma termiņu 10 gadi.
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
37.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma *** novada *** pagastā „***” sadalīšanai
_______________________________________________________________
(L.Engere )
Valkas novada dome, izskatot ***, p.k.***-***, *** iela ***, ***, *** novads, 2011.gada 10.janvārī iesniegto
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt *** novada *** pagasta teritorijā esošā nekustamā īpašuma „***” piešķirot
atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „***”.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” 5.pantu un
18.pantu; Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot, deputātiem:
PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, 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. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam *** novada *** pagastā „***”,
ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā Nr.1) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši likuma „Zemes ierīcības
likums” 19. un 20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums Nr.1).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 12.1.punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
38.§.
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izstrādā projekta iesniegumu „Valkas novada Zvārtavas pagasta Stepu ciema
ūdenssaimniecības attīstība”, iesniegšanai atklātai projektu atlasei Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei" 3.4.1.pasākuma "Vide"
3.4.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000".
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, atklāti
balsojot: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš,
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 „Investīciju Risinājumu Birojs” izstrādāto un iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Zvārtavas pagasta Stepu ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības finansējums
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
426 694,63
349 767,73
52 465,16
297 302,57
76 926,90

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
Ū1

Pasākuma mērķis
Ūdens daudzuma
nodrošināšana

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

1.Jauna urbuma izbūve
0,8 l/sek.

1.Izbūvēts jauns urbums,
0.8 l/s;

2.Urbuma „Centrs“
tamponēšana

2.Tamponēts esošais
urbums „Centrs”;

3.Urbuma ēkas
demontāža

3.Demontēta esošā
urbuma ēka

Ū2

Ūdens kvalitātes
nodrošināšana

Jaunas ŪAS izbūve 3,0
m3/h.

Dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacijas,
iesk. mangāna attīrīšanas
tehnoloģijas, izbūve, 3,0
m3/h, t.sk

Ū3

Ūdens rezervju un spiediena
nodrošināšana

Hidroforu 2x0,3 m3 un
dīzeļģeneratora 0,5 kw
uzstādīšana ŪAS ēkā

Hidroforu 2x0,3 m3
montāža.
Dīzeļģeneratora 0,5 kw
uzstādīšana

Ū4

Tīklu rekonstrukcija

Esošo ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija 2525
m

Rekonstruēti esošie
ūdensapgādes tīkli – tīklu
optimizācija 2525 m

Ū5

Jaunu tīklu izbūve

Jaunu ūdensapgādes
tīklu izbūve 538 m

Izbūvēti jauni
ūdensapgādes tīkli
sistēmas sacilpošanai,
538 m

K1

Notekūdeņu attīrīšanas
nodrošināšana

Jaunu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu BIO
15 izbūve

Bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas,
3
ražīgums 15 m /dnn

K2

Notekūdeņu plūsmas
nodrošināšana

Jaunas KSS izbūve 3,0
m3/h, 6,0 m3/h

Kanalizācijas sūkņu
stacija, jauda 3,0 m3/h, 6,0
3
m /h.

K3

Jaunu tīklu izbūve

1.Jaunu kanalizācijas
cauruļvadu izbūve 2222
m (pašteces cauruļvadi);

1.Izbūvēti jauni
kanalizācijas pašteces
tīkli, 2222 m;

2. Jaunu kanalizācijas
spiedvadu izbūve 485 m

2.Izbūvēti jauni spiedvadi,
485 m

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Valkas novada domes ieguldījuma daļu 52 465,16 lati, kas sastāda
15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai 297 302,57 lati.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa
atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma
saņēmējam.
39.§.
Par atļauju savienot deputāta pienākumus ar pamatdarbu
________________________________________________
(K.Albergs)
Dome izskata deputātu Ernas Pormeisteres, Agra Simuļa, Undas Ozoliņas un Andra Vējiņa 2011.gada
27.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut deputāta pienākumu pildīšanu savienot ar darbu pamatdarbu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 8.1.panta, atklāti balsojot par lēmuma 1.1.punktu: PAR – 14 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET – nav, ATTURAS – nav,
par lēmuma 1.2.punktu: PAR – 14 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
par lēmuma 1.3.punktu: PAR – 14 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis,
A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
par lēmuma 1.4.punktu: PAR – 14 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atļaut savienot Valkas novada domes deputāta amatu ar pamatdarbu:
1.1. deputātei Ernai Pormeisterei ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras Valkas filiāles vadītājas
amatu;
1.2. deputātam Agrim Simulim ar VAS CSDD Valkas nodaļas priekšnieka amatu;
1.3. deputātei Undai Ozoliņai ar Igaunijas-Latvijas Krievijas PSP EKPI Apvienotā tehniskā
sekretariāta vadītājas amatu;
1.4. deputātam Andrim Vējiņam ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
brigādes Valkas daļas komandiera amatu.
40.§.
Par izsoles protokola apstiprināšanu nekustamam īpašumam
Tālavas ielā 66, Valkā, Valkas novads

__________________________________________________
(K.Albergs)
2011.gada 26.janvārī notika nekustamā īpašuma Tālavas ielā 66, Valkā, Valkas novads izsole.
Saskaņā ar ierakstiem izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā, par nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas iela
66 izsoli, izsniegta viena izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība.
Uz izsoli ieradies viens pretendents, saskaņā ar ierakstu izsoles reģistrācijas sarakstā.
Nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas ielā 66 sākumcena ir noteikta Ls 21000,- (divdesmit viens tūkstotis lati).
Izsolē piedāvātā augstākā cena ir Ls 211000,00 (divdesmit viens tūkstotis viens simts lati 00 santīmi), ko
nosolījis dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Aida Žukovska ( izsoles protokols Nr.1 no 26.01.2011.).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma
34.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (K.Albergs, V.Zariņš, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
R.Videmanis, A.Vējiņš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone,
E.Pormeistere), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt 2011.gada 26.janvāra izsoles protokolu Nr.1 par Valkas novada domei piederošā
nekustamā īpašuma – Valkā, Tālavas iela 66 izsoli.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

