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Par pašvaldības budžeta līdzekĜu iedalīšanu izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.
Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14 „par
sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšana.
Par savstarpējiem norēėiniem starp Valkas novada domes iestādēm un nodaĜām par vieglā
autotransporta, autobusu un speciālās tehnikas izmantošanu.
Par saistošo noteikumu Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu 2013.gadā, Valkas
novadā” apstiprināšanu.
Par valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
Par Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru
štatu sarakstu apstiprināšanu.
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešėirtajiem finanšu līdzekĜiem no Valkas novada
pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta.
Par saistošo noteikumu Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
Nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
apstiprināšana.
Par nekustamā īpašuma „Griezītes” Valkas pagastā sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma „Jauneglītes” Ērăemes pagastā sadalīšanu.
Par grozījumiem 2008.gada 26.septembra Valkas pilsētas domes lēmumā (sēdes protokols Nr.12,
36.§) „Par zemes gabalu sadalīšanu”.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Ērăemes pagasta nekustamā īpašuma „Līdumnieki” zemes gabala sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Vārpas” Valkas novada Valkas pagasta, zemes gabala sadalīšanai.
Par adreses piešėiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Vijciema pagasta
„JaunpuĦăi” uzturēšanai.
Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu
Valkā, „Celtnieks 181”.
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Luturmežsargmāja” atsavināšanu.
Par neapdzīvojamo telpu nomu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
Par neapdzīvojamo telpu nomu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei.
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu un nomas maksas atlaidi individuālam
uzĦēmumam „Skroders”.
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vijciema pagastā.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā 5.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Kūru ielā 9.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, AusekĜa ielā 26.
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu Latvijas Republikas Valsts aăentūrai
„Valsts tehniskās uzraudzības aăentūra”.
Par adreses piešėiršanu ēkai Indrānu ielā, Valkā.
Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu biedrībai „ZiemeĜvidzemes volejbola skola”.

1.§
Par pašvaldības budžeta līdzekĜu iedalīšanu izglītības procesa
nodrošināšanai izglītības iestādēs
____________________________________________________
(R.Rastaks, K.Albergs)
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt
par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs). Valkas novada pašvaldība iedala līdzekĜus izglītības iestāžu uzturēšanai, mācību procesa
organizācijai, darbinieku darba samaksai.
Atbilstoši izglītības iestāžu vadītāju un deputātu ieteikumiem ir veikti aprēėini, lai noteiktu vienotu
pašvaldības budžeta sadali atsevišėos punktos atkarībā no izglītojamo un pedagogu skaita.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada
3.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 4.§), Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada
11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
4.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 2013.gadā izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, šādu finansējumu:
1.1. Mācību literatūras iegādei:
1.1.1. uz vienu skolēnu
Ls 5.00
1.1.2. uz vienu pirmsskolas audzēkni
Ls 1.50
1.2. Mācību līdzekĜu un materiālu iegādei:
1.2.1. uz vienu skolēnu
Ls 3.20
1.2.2. uz vienu pirmsskolas audzēkni
Ls 1.40
1.3. Mācību ekskursiju organizēšanai:
1.3.1. uz vienu skolēnu
Ls 4.00
1.3.2. uz vienu pirmsskolas audzēkni
Ls 1.00
1.4. Balvu iegādei (diplomi, medaĜas, grāmatas utml.):
1.4.1. uz vienu skolēnu
Ls 1.00
1.4.2. uz vienu pirmsskolas audzēkni
Ls 0.40
1.5. Metodisko līdzekĜu un materiālu iegādei Ls 3.20 uz 1 pedagoăisko darbinieku.
1.6. Kursu, semināru un lekciju organizēšanai Ls 4.00 uz 1 pedagoăisko darbinieku.
2. IekĜaut katras izglītības iestādes budžeta tāmē atsevišėu ierakstu par 1.punktā apstiprināto finansējumu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
2.§
Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
_______________________________________________
(I.Grandava)
Dome izskata SIA „Valkas Namsaimnieks” 2012.gada 29.oktobra iesniegumu „Par pašvaldības dzīvojamo
māju mirušo īrnieku komunālo maksājumu parādiem”. SIA „Valkas Namsaimnieks” lūdz izskatīt jautājumu par
pašvaldības dzīvojamo māju mirušo īrnieku komunālo maksājumu parādu, kas radušies līdz 2009.gada
1.aprīlim. Izvērtējot parādus konstatēts, ka to piedziĦa nav iespējama, tāpēc nepieciešams attiecīgos parādus
izslēgt no bilances.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Valkas novada domes Finanšu un attīstības lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
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. Izslēgt no bilances sekojošus debitoru parādus:
1.1. ***, MerėeĜa iela ***
1.2. ***, Semināra iela ***
1.3. ***, Tālavas iela ***

- 248.71 LVL;
- 9.66 LVL;
- 142.33 LVL;

1.4. ***, Tālavas iela ***
1.5. ***, Viestura iela ***

- 978.42 LVL;
- 701.32 LVL;
KOPĀ - 2080.44 LVL
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes galvenā grāmatvede Ilze Grandava.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
3.§
Par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
_________________________________________________________________________
(M.CimdiĦa)
Valkas novadpētniecības muzejs ir izstrādājis projektu „Digitāla ekspozīcija „Vidzemes draudžu skolotāju
semināra audzēkĦu kultūrizglītojošā darbība””.
Projekta mērėis - izmantojot laikmetīgo tehnoloăiju iespējas, apkopot un interaktīvā veidā iepazīstināt
sabiedrību ar to kultūrvēsturiskā mantojuma daĜu, kas atspoguĜo JāĦa Cimzes un viĦa audzēkĦu ieguldījumu
izglītības un kultūras attīstībā un, kas ir nozīmīgs un vienojošs gan Latvijai, gan Igaunijai.
Projekts paredz bagātināt un padarīt mūsdienīgāku un interesantāku muzeja vēstījumu apmeklētājiem,
radīt jaunu, kvalitatīvu kultūras produktu – digitālu ekspozīciju Valkas novadpētniecības muzejā.
Kopējais projekta budžets ir 4403 LVL, kas sastāv no:
- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma
1000 LVL,
- muzeja pašfinansējuma (darba alga muzeja speciālistam 3 mēnešus)
1143 LVL,
- Valkas novada domes līdzfinansējuma
2260 LVL.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Valkas novada domes Finanšu un attīstības lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daĜas 5.punkta, deputātiem atklāti balsojot: 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.
2.
3.
4.

Atbalstīt Valkas novadpētniecības muzeja projektu „Digitāla ekspozīcija „Vidzemes draudžu skolotāju
semināra audzēkĦu kultūrizglītojošā darbība””.
Piešėirt projekta līdzfinansējumu 2260 LVL.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu
_______________________________________________
(A.Jurjāne, V.ZariĦš)

Pēc pašvaldības policijas darbinieku ieteikumiem Valkas novada dome izskata saistošo noteikumu
„Grozījumi 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada
administratīvajā teritorijā” projektu.
ĥemot vērā 2012.gada 11.decembra Finanšu un attīstības lietu komitejas lēmumu (sēdes protokols Nr.13,
4.§) un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daĜas 4. 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.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā” (pielikumā).
[..]
5.§
Par savstarpējiem norēėiniem starp Valkas novada domes iestādēm un nodaĜām par vieglā
autotransporta, autobusu un speciālās tehnikas izmantošanu
______________________________________________________________________________
( I.Grandava)

Valkas novada domes nodaĜu un iestāžu darbības nodrošināšanai atsevišėos gadījumos ir nepieciešams
izmantot citu nodaĜu un iestāžu lietojumā esošo autotransportu un speciālo tehniku.

Lai optimizētu nodaĜu budžeta izmaksas, nepieciešams savstarpējiem norēėiniem noteikt vienotus
izmaksu kritērijus, kas ietver tikai pieprasītās tehnikas degvielas izmaksas.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 11.decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 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.
2.
3.

Apstiprināt Valkas novada domes nodaĜu un iestāžu savstarpējos norēėinos maksu par pieprasītā
autotransporta un citas tehnikas izmantošanu nodaĜas vai iestādes darbības nodrošināšanai izlietotās
degvielas izmaksu apjomā.
Grāmatvedībai veikt degvielas izmaksu attiecināšanu pēc iestāžu/nodaĜu vadītāju apstiprinātajiem aktiem
(ceĜazīmēm).
[..]
6.§
Par saistošo noteikumu Nr.25
“Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu 2013.gadā, Valkas novadā”
apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(D.Zalužinska)

SaskaĦā ar Valkas novada domes Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 11.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.13, 6.§) un pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu; likuma „Par nekustamā
1
1
īpašuma nodokli”, 1.panta 2.daĜas 9. punktu; pārejas noteikumu 40 . un 47. 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 Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokĜa
piemērošanu 2013. gadā, Valkas novadā”.
2. [..]
7.§
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(I.Markova )
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 2012.gadā vairākkārt 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
14.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14,1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 13.punkta, 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 – 1 deputāts (A.Sjademe),
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. Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu Ls 4.40 stundā.
3. Noteikt atlīdzību komisiju locekĜiem par darbu komisijās Ls 4.40 stundā.
4. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2012.gada 26.janvāra
lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols
Nr.2, 1.§).
6. Iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas, līdz 2013.gada 15.janvārim iesniegt
apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām.

7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
8. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
8.§
Par Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru štatu sarakstu apstiprināšanu
__________________________________________________________
(L.Lāne, V.Šaicāns)
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 štatu sarakstu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
5.punkta, 21.panta 1.daĜas 13.punkta, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 3.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. Apstiprināt Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru štatu sarakstu (1.pielikums).
2. Apstiprināt Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru štatu sarakstu no valsts budžeta mērėdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (2.pielikums).
3. Uzdot personāla nodaĜas vadītājai Līgai Metuzālei sagatavot darba līgumu projektus un iesniegt domes
priekšsēdētājam parakstīšanai.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Guntis Bašėis.
5. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 24.februāra Nolikumu Nr.3 „Par Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru finansēšanas kārtību” apstiprināšana
(protokols Nr.3, 27.§) un 2012.gada 26.janvāra lēmumu „Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojumu” (protokols Nr.2, 3.§).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
9.§
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešėirtajiem
finanšu līdzekĜiem no Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta
__________________________________________________________________
(I.Markova )
Valkas novada pašvaldības 2013.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 14.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.14,3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 2.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. Piešėirt no Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta Ls 21200,- (divdesmit viens tūkstotis divi
simti 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.
10.§
Par saistošo noteikumu Nr.26
„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets”
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
( I.Markova, U.OzoliĦa, A.Sjademe)
Dome izskata saistošo noteikumu „Valkas novada pašvaldības 2013.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 14.decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.14,2.§) 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 –
13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti
(A.Sjademe, U.OzoliĦa),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets””
(pielikumā).
2. [..]
11.§
Nolikuma Nr.12„Valkas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšana
________________________________________________________
(V.ZariĦš)
2010.gada 1.janvārī stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums. ĥemot vērā minēto likumu, 2010.gada 24.martā tika apstiprināts Nolikums Nr.6 „Valkas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”( sēdes protokols Nr.4, 8.§), ar kuru noteica
kārtību, kādā tiek noteikta darba samaksa Valkas novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam,
pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, pašvaldības iestāžu
vadītājiem un komisiju locekĜiem. Nolikuma 1.3.punkts paredzēja, ka no valsts budžeta finansējamo izglītības
iestāžu vadītājiem un pedagoăiskajiem darbiniekiem darba samaksa un sociālās garantijas tiek noteiktas
saskaĦā ar Ministru kabineta noteiktajām pedagoăisko darbinieku algu likmēm un pašvaldības finanšu
iespējām, tādējādi automātiski izslēdzot minētos darbiniekus no subjektu loka, uz kuriem nolikums attiecas.
Ar labojumiem nolikumā tas ir novērsts.
Tā kā minētais nolikums jau vienreiz ir grozīts, lietderīgāk ir pieĦemt jaunu Valkas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
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 14.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.14,4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
1.daĜas 2.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
N O L E M J:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 24.marta Nolikumu Nr.6 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikums” (sēdes protokols Nr.4, 8.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
12.§
Par nekustamā īpašuma „Griezītes” Valkas pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2012.gada 26.novembrī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu atĜaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Griezītes” Valkas pagastā, zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0243, platība 1.03ha, piešėirot atdalītajam zemes gabalam
nosaukumu „Gundegas”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto un Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada
11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11.,2.§), un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 47.punkta 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. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Griezītes”, kadastra numurs 9488 010 0243, kas atrodas Valkas
novada Valkas pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0243, platība
1.03ha.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0243 piešėirt jaunu nosaukumu:
„Gundegas”, Valkas pagasts, Valkas novads (skat. Pielikums), saglabājot zemes vienībai reăistrēto
nekustamā īpašuma lietošanas mērėi.

13.§
Par nekustamā īpašuma „Jauneglītes” Ērăemes pagastā sadalīšanu
_____________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k. ***-***, pilnvarotā pārstāvja Zvērināta advokāta ***, adrese: *** iela ***, Rīga
(darbojas saskaĦā ar 02.08.2012. pilnvaru, izdevis Zvērināta notāre ***), 2012.gada 23.novembrī iesniegto
iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 28.11.2012. Nr.626) ar lūgumu atĜaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Jauneglītes” Ērăemes pagastā, trīs zemes gabalus, piešėirot atdalītajiem zemes
gabaliem jaunus nosaukumus. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada
11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 3.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 47.punkta 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. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jauneglītes”, kadastra numurs 9452 011 0033, kas atrodas Valkas
novada Ērăemes pagastā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 9452 011 0034,
platība 17.5ha, 9452 011 0033, platība 35.0ha un 9452 011 0035, platība 15.9ha.
2. [..]

14.§
Par grozījumiem 2008.gada 26.septembra Valkas pilsētas domes lēmumā
(sēdes protokols Nr.12, 36.§) „Par zemes gabalu sadalīšanu”
__________________________________________________________________
( L.Engere)
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reă.Nr.40003294758, juridiskā adrese: VaĜĦu iela 28, Rīga,
2012.gada 22.novembra iesniegumu (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 26.11.2012. Nr.1297) par
zemes gabalu piekritību, tika konstatēts, ka:
Zemes reformas gaitā ir izveidoti garāžu īpašumiem piekrītoši zemes gabali, uz kuriem īpašuma tiesības
vēl līdz šim nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
ĥemot vērā faktu, ka zemes gabali, uz kuriem atrodas atsevišėo garāžu īpašumi, ir piekritīgi valstij, un to,
ka blakus tiem atrodas garāžu boksi, zem kuriem zemes gabali nav sadalīti atsevišėos zemes gabalos, ir
lietderīgi tos apvienot vienā zemes gabalā.
Bez tam, jau ar 2008.gada 26.septembra Valkas pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 36.§),
tika nolemts sadalīt zemes gabalus, uz kuriem atrodas garāžu boksi, un faktiski šo lielo zemes gabalu platībā
jau tika ietverti arī pirms tam izdalītie atsevišėie zemes gabali, lai gan netika veikti attiecīgi labojumi
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Visi lēmumā minētie zemes gabali, uz kuriem atrodas garāžas, ar Valkas novada domes 2009.gada
23.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 41.§) ir atzīti kā valstij piekrītoši un nodoti reăistrēšanai uz
valsts vārda.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma
„Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un
kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punkta, kā arī 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. Veikt grozījumus 2008.gada 26.septembra Valkas pilsētas domes lēmumā (sēdes protokols Nr.12, 36.§),
papildinot to ar sekojošiem punktiem:
1.1. „punktu 1.1.4. Veikt attiecīgus labojumus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā, dzēšot no tā zemāk minētās zemes vienības, kuru platība ir ietverta zemes gabala „Lielā
2
Jaunā iela 1A”, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0477 kopējā platībā 11564m :
1.1.4.1. Lielā Jaunā iela 191, kadastra apzīmējums 9401 004 0474;
1.1.4.2. Lielā Jaunā iela 11, kadastra apzīmējums 9401 004 0444;
1.1.4.3. Lielā Jaunā iela 206, kadastra apzīmējums 9401 004 0458;
1.1.4.4. Lielā Jaunā iela 207, kadastra apzīmējums 9401 004 0457;
1.1.4.5. Lielā Jaunā iela 208, kadastra apzīmējums 9401 004 0460;
1.1.4.6. Lielā Jaunā iela 246, kadastra apzīmējums 9401 004 0450;
1.1.4.7. Lielā Jaunā iela 27, kadastra apzīmējums 9401 004 0441;
1.1.4.8. Lielā Jaunā iela 29, kadastra apzīmējums 9401 004 0465;
1.1.4.9. Lielā Jaunā iela 3, kadastra apzīmējums 9401 004 0461;
1.1.4.10. Lielā Jaunā iela 37, kadastra apzīmējums 9401 004 0464;
1.1.4.11. Lielā Jaunā iela 38, kadastra apzīmējums 9401 004 0470;
1.1.4.12. Lielā Jaunā iela 52, kadastra apzīmējums 9401 004 0473;
1.1.4.13. Lielā Jaunā iela 83, kadastra apzīmējums 9401 004 0475;
1.1.4.14. Lielā Jaunā iela 85, kadastra apzīmējums 9401 004 0442;
1.1.4.15. Lielā Jaunā iela 86, kadastra apzīmējums 9401 004 0443;
1.1.4.16. Lielā Jaunā iela 8, kadastra apzīmējums 9401 004 0456;
1.1.4.17. Lielā Jaunā iela 13, kadastra apzīmējums 9401 004 0449;
1.1.4.18. Lielā Jaunā iela 21, kadastra apzīmējums 9401 004 0162;
1.1.4.19. Lielā Jaunā iela 93, kadastra apzīmējums 9401 004 0467;
1.1.4.20. Lielā Jaunā iela 117, kadastra apzīmējums 9401 004 0472;
1.1.4.21. Lielā Jaunā iela 132, kadastra apzīmējums 9401 004 0463;
1.1.4.22. Lielā Jaunā iela 192, kadastra apzīmējums 9401 004 0161;
1.1.4.23. Lielā Jaunā iela 234, kadastra apzīmējums 9401 004 0466;
1.1.4.24. Lielā Jaunā iela 240, kadastra apzīmējums 9401 004 0462;
1.1.4.25. Lielā Jaunā iela 242, kadastra apzīmējums 9401 004 0476;
1.1.4.26. Lielā Jaunā iela 272, kadastra apzīmējums 9401 004 0471.”
1.2. „punktu 1.2.4. Veikt attiecīgus labojumus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā, dzēšot no tā zemāk minētās zemes vienības, kuru platība ir ietverta zemes gabala
2
„Mazā Avotkalna iela 1A”, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 5337, kopējā platībā 7038m :
1.2.4.1. Mazā Avotkalna iela 125, kadastra apzīmējums 9401 008 5331;
1.2.4.2. Mazā Avotkalna iela 130, kadastra apzīmējums 9401 008 0189;
1.2.4.3. Mazā Avotkalna iela 138, kadastra apzīmējums 9401 008 5110;
1.2.4.4. Mazā Avotkalna iela 23, kadastra apzīmējums 9401 008 0391;
1.2.4.5. Mazā Avotkalna iela 31, kadastra apzīmējums 9401 008 5332;
1.2.4.6. Mazā Avotkalna iela 42, kadastra apzīmējums 9401 008 0393;
1.2.4.7. Mazā Avotkalna iela 43, kadastra apzīmējums 9401 008 0396;
1.2.4.8. Mazā Avotkalna iela 50, kadastra apzīmējums 9401 008 0190;
1.2.4.9. Mazā Avotkalna iela 52, kadastra apzīmējums 9401 008 5305;
1.2.4.10. Mazā Avotkalna iela 54, kadastra apzīmējums 9401 008 5306;
1.2.4.11. Mazā Avotkalna iela 58, kadastra apzīmējums 9401 008 5308;
1.2.4.12. Mazā Avotkalna iela 62, kadastra apzīmējums 9401 008 5324;
1.2.4.13. Mazā Avotkalna iela 72, kadastra apzīmējums 9401 008 5327;
1.2.4.14. Mazā Avotkalna iela 73, kadastra apzīmējums 9401 008 0397;
1.2.4.15. Mazā Avotkalna iela 76, kadastra apzīmējums 9401 008 5304;
1.2.4.16. Mazā Avotkalna iela 8, kadastra apzīmējums 9401 008 5301;
1.2.4.17. Mazā Avotkalna iela 4, kadastra apzīmējums 9401 008 5322;
1.2.4.18. Mazā Avotkalna iela 21, kadastra apzīmējums 9401 008 5311;
1.2.4.19. Mazā Avotkalna iela 22, kadastra apzīmējums 9401 008 5312;
1.2.4.21. Mazā Avotkalna iela 33, kadastra apzīmējums 9401 008 5336;
1.2.4.22. Mazā Avotkalna iela 34, kadastra apzīmējums 9401 008 5339;
1.2.4.23. Mazā Avotkalna iela 36, kadastra apzīmējums 9401 008 5321;
1.2.4.24. Mazā Avotkalna iela 63, kadastra apzīmējums 9401 008 5323;
1.2.4.25. Mazā Avotkalna iela 70, kadastra apzīmējums 9401 008 5314;
1.2.4.26. Mazā Avotkalna iela 94, kadastra apzīmējums 9401 008 0387;
1.2.4.27. Mazā Avotkalna iela 97, kadastra apzīmējums 9401 008 0388;
1.2.4.28. Mazā Avotkalna iela 115, kadastra apzīmējums 9401 008 5316;
1.2.4.29. Mazā Avotkalna iela 129, kadastra apzīmējums 9401 008 5333;
1.2.4.30. Mazā Avotkalna iela 131, kadastra apzīmējums 9401 008 5335;
1.2.4.31. Mazā Avotkalna iela 144, kadastra apzīmējums 9401 008 5307;

1.2.4.32. Mazā Avotkalna iela 148, kadastra apzīmējums 9401 008 5315.”
1.3. „punktu 1.3.4. Veikt attiecīgus labojumus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā, dzēšot no tā zemāk minētās zemes vienības, kuru platība ir ietverta zemes gabala „Mazā
2
CeriĦu iela 1A”, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0464, kopējā platībā 3410m :
1.3.4.1. Mazā CeriĦu iela 11, kadastra apzīmējums 9401 008 0462;
1.3.4.2. Mazā CeriĦu iela 14, kadastra apzīmējums 9401 008 0186;
1.3.4.3. Mazā CeriĦu iela 35, kadastra apzīmējums 9401 008 0463;
1.3.4.4. Mazā CeriĦu iela 39, kadastra apzīmējums 9401 008 0458;
1.3.4.5. Mazā CeriĦu iela 51, kadastra apzīmējums 9401 008 0461;
1.3.4.6. Mazā CeriĦu iela 71, kadastra apzīmējums 9401 008 0453;
1.3.4.7. Mazā CeriĦu iela 72, kadastra apzīmējums 9401 008 0456;
1.3.4.8. Mazā CeriĦu iela 73, kadastra apzīmējums 9401 008 0454;
1.3.4.9. Mazā CeriĦu iela 41, kadastra apzīmējums 9401 008 0452;
1.3.4.10. Mazā CeriĦu iela 47, kadastra apzīmējums 9401 008 0185;
1.3.4.11. Mazā CeriĦu iela 57, kadastra apzīmējums 9401 008 0188;
1.3.4.12. Mazā CeriĦu iela 64, kadastra apzīmējums 9401 008 0465.”
1.4. „punktu 1.5.4. Veikt attiecīgus labojumus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā, dzēšot no tā zemāk minētās zemes vienības, kuru platība ir ietverta zemes gabala „Mazā
2
Parka iela 1A”, ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0547, kopējā platībā 13050m :
1.5.4.1. Mazā Parka iela 3, kadastra apzīmējums 9401 005 0544;
1.5.4.2. Mazā Parka iela 67, kadastra apzīmējums 9401 005 0543;
1.5.4.3. Mazā Parka iela 8, kadastra apzīmējums 9401 005 0541;
1.5.4.4. Mazā Parka iela 82, kadastra apzīmējums 9401 005 0546;
1.5.4.5. Mazā Parka iela 86, kadastra apzīmējums 9401 005 0542.”
1.5. „punktu 1.6.4. Veikt attiecīgus labojumus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā, dzēšot no tā zemāk minētās zemes vienības, kuru platība ir ietverta zemes gabala „Mazā
2
Rūjienas iela 1A”, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 5338, kopējā platībā 6362m :
1.6.4.1. Mazā Rūjienas iela 13, kadastra apzīmējums 9401 008 0187;
1.6.4.2. Mazā Rūjienas iela 31, kadastra apzīmējums 9401 008 5317;
1.6.4.3. Mazā Rūjienas iela 35, kadastra apzīmējums 9401 008 0184;
1.6.4.4. Mazā Rūjienas iela 1, kadastra apzīmējums 9401 008 5319;
1.6.4.5. Mazā Rūjienas iela 24, kadastra apzīmējums 9401 008 5318;
1.6.4.6. Mazā Rūjienas iela 34, kadastra apzīmējums 9401 008 5313;
1.6.4.7. Mazā Rūjienas iela 49, kadastra apzīmējums 9401 008 5320;
1.6.4.8. Mazā Rūjienas iela 72, kadastra apzīmējums 9401 008 5330.”
1.6. „punktu 1.7.4. Veikt attiecīgus labojumus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas
sistēmā, dzēšot no tā zemāk minētās zemes vienības, kuru platība ir ietverta zemes gabala „Mazā
2
Sēlijas iela 1A”, ar kadastra apzīmējumu 9401 008 5120, kopējā platībā 1640m :
1.7.4.1. Mazā Sēlijas iela 1, kadastra apzīmējums 9401 008 5115;
1.7.4.1. Mazā Sēlijas iela 19, kadastra apzīmējums 9401 008 5101;
1.7.4.1. Mazā Sēlijas iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 5119.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi un saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā –
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
15.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Ērăemes pagasta nekustamā īpašuma „Līdumnieki” zemes gabala sadalīšanai
________________________________________________________________________________
( L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot ***, p.k. ***-***, dzīvo „***”, *** pagasts, Valkas novads, 2012.gada
3.decembra iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Ērăemes pagasta teritorijā esošo nekustamo
īpašumu „Līdumnieki”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 5.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta,
8.panta 1.daĜas 3.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta 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. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Ērăemes pagastā
„Līdumnieki”, kadastra numurs 9452 008 0015, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos
nosacījumus.

2. Zemes ierīcības projektu tā apstiprināšanai pašvaldībā iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. un
20.pantam un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums).
3. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešėirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieĦemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
16.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Vārpas” Valkas novada Valkas pagasta, zemes gabala sadalīšanai
_____________________________________________________________________________
( L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot ***, p.k. ***-***, pilnvarotās personas (darbojas uz 28.11.2012. Pilnvaras ar
reă.Nr.*** pamata, izdevusi Zvērināta notāre ***) ***, p.k. ***-***, dzīvo *** iela ***, Tukums, 2012.gada
5.decembra iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Valkas pagasta teritorijā esošo nekustamo
īpašumu „Vārpas”. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 6.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta,
8.panta 1.daĜas 3.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta 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. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Valkas pagastā
„Vārpas”, kadastra numurs 9488 014 0047, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. un
20.pantam un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikums).
3. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešėirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieĦemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
17.§
Par adreses piešėiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada
Vijciema pagasta “Jaunpunăi” uzturēšanai
_________________________________________________________________
(L.Engere )
Dome izskata zemnieku saimniecības „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese: „***”, *** pagasts, Valkas
novads, 2012.gada 5.decembra iesniegumu ar lūgumu piešėirt adresi un izveidot ēku īpašumu objektam:
liellopu novietne. Objekts atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 006 0003. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 7.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā
LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu
ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā
kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punkta, 12.punkta, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkta 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. Noteikt ēkai: liellopu novietne, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 006 0003,
adresi: „Jaunpunăi”, Vijciema pagasts, Valkas novads.
2. Izveidot jaunu ēku īpašumu Vijciema pagastā „Jaunpunăi”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9492 006 0003, un noteikt platību tā uzturēšanai 28.7ha.
18.§
Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa un jauna nomas līguma noslēgšanu uz
zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 181”
________________________________________________________________________
( L.Engere)

Dome izskata 2012.gada 27.novembrī saĦemto ***, p.k.***-***, iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas
līgumu par zemes gabalu Valkā, „Celtnieks 181” ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0338, platība 0.06ha un
***, p.k. ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes
gabalu Valkā, „Celtnieks 181”, no kura atsakās ***. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 8.§) un vadoties no Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.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. Slēgt Vienošanos ar *** par 2011.gada 3.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. VND/2011/482, par
zemes gabala Valkā, „Celtnieks 181”, kadastra apzīmējums 9401 008 0338, platība 0.06ha, izbeigšanu
pirms termiĦa.
2. Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 181”, kadastra apzīmējums 9401 008 0338,
platība 0.06ha, nomu.
3. [..]
19.§
Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Luturmežsargmāja” atsavināšanu
_____________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo ***, ***, Raunas novads, 2012.gada 14.novembrī iesniegto iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Luturmežsargmāja”, Zvārtavas pagastā atsavināšanu. [..]
ĥemot vērā augstākminēto, saskaĦā ar Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas
2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 9.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 2.daĜu un 3.daĜu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496
010 0030, kas sastāv no dzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9496 010 0030 001), divām palīgēkām
(kadastra apzīmējums 9496 010 0030 002 un 9496 010 0030 003) un zemes gabala (kadastra apzīmējums
9496 010 0030) ar kopējo platību 0.4964ha, pārdodot to atklātā izsolē, un norēėiniem par atsavināmo objektu
pieĦemt 100% latus.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaĜai sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai un
izsoles organizēšanai.
4. Pēc nekustamā īpašuma reăistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, atkārtoti domes sēdē izskatīt
jautājumu par minētā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai un nodošanu
atsavināšanai.
20.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”
_______________________________________________________________
(A.Simulis)
Ir saĦemts VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – Hipotēku banka) iesniegums par
neapdzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā. [..]
ĥemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.11, 10.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta un 08.06.2010.
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 36.punkta, 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 – 1 deputāts (A.Sjademe),
NOLEMJ:

1.
2.

2

Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rīgas ielā 22 ar kopējo platību 11,9 m (telpu Nr.8, 3.stāvs) VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” dienesta telpu izveidošanai.
[..]
21.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
_______________________________________________________________
(A.Simulis)

Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iesniegumus par
jauna neapdzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu par telpām Rīgas ielā 24, Valkā, Ħemot vērā Valkas
novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 11.§)
un vadoties no 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. Pārslēgt ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas līgumu.
2. [..]
22.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu
un nomas maksas atlaidi individuālam uzĦēmumam „Skroders”
______________________________________________________
(A.Simulis)
Izskatot individuālā uzĦēmuma „Skroders”, reăistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Valka,
iesniegumus par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu un nomas maksas samazināšanu
sakarā ar loga nomaiĦu nomātās telpās Rīgas ielā 24, Valkā, Ħemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko
lietu komitejas 2012.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 1.§) un vadoties no likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta, 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 – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar individuālo uzĦēmumu „Skroders” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas
līguma termiĦu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. [..]
23.§
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana
_____________________________
( E.Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā Valkas novada
domes DzīvokĜu komisijas 2012.gada 12.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12 ), 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 – 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. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā,
2-istabu dzīvokli RaiĦa ielā 12-19, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 43,9 m², dzīvojamā platība 32,6 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 tiek aprēėināta ar
dzīvokĜa piešėiršanas dienu.

2. P i e š ė i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā,
3-istabu dzīvokli RaiĦa ielā 14-38, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 59,5 m², dzīvojamā platība 42,6 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 tiek aprēėināta ar
dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
3. P i e š ė i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā,
3-istabu dzīvokli Semināra ielā 4-20, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 66,9 m², dzīvojamā platība 38,0 m²,
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar
dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
4. P i e š ė i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā,
2-istabu dzīvokli AusekĜa ielā 6-15, Valkā, 5.stāvs, kopējā platība 44,1 m², dzīvojamā platība 28,8 m²,
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots .
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar
dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
5. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, *** pagasts, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības II kārtas
reăistrā, 1-istabas dzīvokli Nr.4, „Ozoli” , Ērăemes pagasts, 2.stāvs, kopējā platība 31,4 m², dzīvokĜa
labiekārtotības pakāpe – nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērăemes pagasta pārvaldi.
6. A t Ĝ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo ***, ar
kuru noslēgts īres līgums, ir noslēgusi vienošanos ar SIA „Valkas Namsaimnieks” par īres līguma
izbeigšanu.
24.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vijciema pagastā
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2012.gada 23.oktobrī saĦēma nekustamā īpašuma “***”, *** pagastā, Valkas
novadā, īpašnieces *** (dzīvo “***”, Vijciema pagastā, Valkas novadā) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto
dzīvesvietu *** “***”, Vijciema pagastā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
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 “***”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, LV-4733, ***, personas kods ***-***,
jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
25.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā 5
_________________________________________________
( E.Lībietis)
Valkas novada dome 2012.gada 3.decembrī saĦēma SIA „Valkas namsaimnieks” iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** ielā ***, Valkā, *** (p.k.***-***), pamatojoties uz to, ka 2012.gada
21.novembrī spēkā stājās Valkas rajona tiesas spriedums par īres līguma laušanu un *** izlikšanu no dzīvokĜa
Rīgas ielā 5-21, Valkā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
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 *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** (personas kods ***-***), jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
26.§

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Kūru ielā 9
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2012.gada 13.decembrī saĦēma SIA „Valkas namsaimnieks” iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kūru ielā 9-9, Valkā, *** (p.k.***-***), pamatojoties uz to, ka 2012.gada
14.novembrī *** noslēdza vienošanos ar SIA „Valkas namsaimnieks” par īres līguma laušanu par minēto
dzīvokli. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
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 Kūru ielā 9-9, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētai minētajā dzīvesvietā.
27.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, AusekĜa ielā 26
_________________________________________________
( E.Lībietis)
Valkas novada dome 2012.gada 11.decembrī saĦēma dzīvokĜa *** ielā ***, Valkā, īpašnieka ***
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** ielā ***, Valkā, ***, ***, ***. *** dzīvokĜa *** ielā ***
īpašnieks ir kopš 2012.gada 29.maija, minētās personas tur nedzīvo, jo pārcēlušas uz Igaunijas Republiku, un
tur neatrodas viĦām piederošās mantas.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
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 *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats būt
deklarētam minētajā dzīvesvietā sekojošām personām:
1.1. *** (personas kods ***-***);
1.2. *** (personas kods ***-***);
1.3. *** (personas kods ***-***).
28.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu
Latvijas Republikas Valsts aăentūrai „Valsts tehniskās uzraudzības aăentūra”

______________________________________________________________
(A.Simulis)
Izskatot Latvijas Republikas Valsts aăentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aăentūra”, reăistrācijas
Nr.90001834941, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV–1010, iesniegumu par neapdzīvojamo
telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu telpām Rīgas ielā 24, Valkā un 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. Pagarināt ar Latvijas Republikas Valsts aăentūru „Valsts tehniskās uzraudzības aăentūra” 2008.gada
1.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas līguma termiĦu līdz 2013.gada
31.decembrim.
2. Saglabāt neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas maksu esošajā līmenī:
2.1. 1,80 LVL par vienu kvadrātmetru mēnesī par pamatdarbības telpām (bez PVN);
2.2. 0,85 LVL par vienu kvadrātmetru mēnesī par palīgtelpām (bez PVN)

3. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo MeĜėim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā ar Latvijas Republikas Valsts aăentūru „Valsts tehniskās uzraudzības aăentūra” un
iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
4. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo MeĜėis.
29.§
Par adreses piešėiršanu ēkai Indrānu ielā, Valkā
____________________________________________
( L.Engere)
Dome izskata SIA „***” valdes priekšsēdētāja *** 2012.gada 20.decembra iesniegumu ar lūgumu
piešėirt adresi ēkai, kas atrodas uz zemes gabala Indrānu iela 6. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punkta, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkta un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 18.punkta 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. Piešėirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0225 001, jaunu adresi: Indrānu iela 4C, Valka, Valkas
novads.

30.§
Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu biedrībai „ ZiemeĜvidzemes volejbola skola”
_________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
2012.gada 27.septembrī Valkas novada dome pieĦēma lēmumu „Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu
biedrībai „ ZiemeĜvidzemes volejbola skola” (protokols Nr.11, 41.§). Lēmumā tika nolemts piešėirt finanšu
līdzekĜus biedrībai „ZiemeĜvidzemes volejbola skola” biedru naudas nomaksai Ls 200,- (divi simti lati) apmērā
mēnesī par 2012.gadu no Valkas novada domes budžeta līdzekĜiem.
Šobrīd ZiemeĜvidzemes volejbola skolā volejbola spēli apgūst 73 audzēkĦi. Apmācības notiek Valkā.
Atsevišėa grupa ir izveidota Kārėos. Vecākā audzēkĦu grupa trenējas 6 reizes nedēĜā, vidējā – 5 reizes
nedēĜā, jaunākā – 4 reizes nedēĜā.
Lai iesāktais darbs turpinātos, nepieciešams lemt par biedra naudas apmēru 2013.gadā. Lēmuma
projektā sagatavots priekšlikums saglabāt līdzšinējo biedru naudas apmēru – Ls 200,- (divi simti lati) mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daĜas 6.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
N O L E M J:
1. Piešėirt biedrībai „ZiemeĜvidzemes volejbola skola” finanšu līdzekĜus Valkas novada domes biedru naudas
nomaksai Ls 200,- (divi simti lati) apmērā mēnesī par 2013.gadu no Valkas novada domes budžeta
līdzekĜiem.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

