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 29.septembrī
Sēde sasaukta pulksten 10.00

Nr.10

Darba kārtība :
1. Par izcenojumu noteikšanu Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegtajiem
pakalpojumiem citu novadu izglītojamiem.
2. Par stipendiju skaitu, apjomu un nepieciešamo budžetu Valkas novada vispārējās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem 2011./2012.mācību gadā.
3. Noteikumu „Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā” apstiprināšana.
4. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada
domes 2011.gada pamatbudžets”” apstiprināšana.
5. Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada
domes 2011.gada speciālais budžets”” apstiprināšana.
6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 25., 28., 30.un 32.pielikumā (protokols
Nr.2, 13.§.).
7. Par palīdzību Zemessardzes 22.kājnieku bataljona jubilejas pasākumiem.
8. Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu.
9. Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas telpu nomas maksas apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija lēmumā ( sēdes protokols Nr.7, 12.§.)
par sagatavoto projekta „Valkas novada, Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegumu un
tajā ietverto darbu un finansējumu apjomu””.
11. Par SIA „Madara ‘89” sūdzību par Valkas novada būvvaldes vadītājas 2011.gada 19.jūlija lēmumu
Nr.1-15.1/24.
12. Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas – Latvijas programmas projektā „Valkas Mākslas skolas kā
kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā”.
14. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***.
15. Par Valkas novada lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Ērģemes pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai.
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Valkā, *** iela *** zemes gabala sadalīšanai.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Valkā, *** iela *** zemes gabala sadalīšanai.
20. Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā Valkas novadā sadalīšanu.
21. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „***”.
22. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „***”.
23. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „***”.
24. Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra Nolikumā Nr.20 „Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta
skolas nolikums”.
25. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasts „***” atsavināšanu.
26. Par zemes gabala daļas Valkas novada Valkas pagasts „***” atsavināšanu.
27. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personām, pamatojoties uz Valkas rajona tiesas spriedumiem.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšana.
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2011.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”.
Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā Valkas novadā sadalīšanu.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „***”.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „***” un „***”.
Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Valkas novada
Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0014.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „***”.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „***”.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „***”.
Par nomas līguma pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Vijciema pagastā „***”.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam valkas novada Vijciema
pagastā „***”.
Par dalību Igaunijas-Latvijas programmas projektā „Valga-Valka – Livonijas centrs”.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zvārtavas pagastā „***”.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***.
Par maiņas ceļā atsavināmā zemes gabala vērtības noteikšanu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

IZRAKSTI
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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2011.gada 29.septembrī

Protokols Nr.10

1.§.
Par izcenojumu noteikšanu Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas
sniegtajam pakalpojumam citu novadu izglītojamajiem
__________________________________________________________________
(Dz.Auzāne)
Valkas novada pedagoģiski medicīniskā komisija saņem iesniegumus no citu novadu iedzīvotājiem ar
lūgumu izvērtēt viņu bērnu intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus.
Valkas novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā ar 2011.gada 24.marta Valkas novada domes lēmumu
(protokols Nr.4, 30.§.) apstiprināts komisijas vadītājs un 4 komisijas locekļi. Visas komisijas vienas stundas
darbs kopā izmaksā Ls 20.00. Vidējais visas komisijas locekļu darba laiks, kas tiek patērēts viena izglītojamā
izvērtēšanai ir divas stundas. Nepieciešamības gadījumā lēmumu pieņemšanā un izglītojamā spēju
noteikšanā, komisijas darbā tiek pieaicināts speciālists.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada
12.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 3.§.), Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 7.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt izcenojumu Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumam par viena cita
novada izglītojamā intelektuālo spēju un mācīšanās grūtību noteikšanu Ls 10.00 (desmit lati).
2. Nepieciešamības gadījumā, kad lēmuma pieņemšanai nepieciešams pieaicināt speciālistu, papildus tiek
noteikta maksa par pieaicinātā speciālista pakalpojuma sniegšanu atbilstoši apstiprinātajiem pakalpojuma
tarifiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§.
Par stipendiju skaitu, apjomu un nepieciešamo budžetu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem
2011./2012. mācību gadā
__________________________________________________________________
(Dz.Auzāne)
Pamatojoties uz Valkas novada domes apstiprinātās kārtības “Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas
novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem” 4.punktu (Valkas novada
domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (Protokols Nr.1, 37.§), Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības
iestāžu vadītājiem ir sagatavojusi priekšlikumus stipendiju skaitam un lielumam 2011./2012.mācību gadā.
Stipendiju skaitu un apjomu nosaka:
1. atbilstoši izglītojamo skaitam 9.klasēs un 10. – 12.klasēs,
2. atbilstoši pašvaldībai iedalītā budžeta iespējām,
3. atbilstoši novada izglītojamo sasniegumiem valsts mēroga pasākumos.

Izglītojamo motivēšanai plānotais stipendiju skaits 2011./2012.mācību gadā ir 24 stipendijas mēnesī jeb
Ls 240.00 vienā mēnesī. 1.semestrī kopā nepieciešami Ls 960.00. Šādām izmaksām plānotie finanšu līdzekļi
ir pietiekami.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada
12.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 4.§.), Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 8.§.) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt stipendiju skaitu, apjomu un nepieciešamo budžetu 2011./2012.mācību gadam (pielikumā).
2. Par teicamnieka un gada sasniegumu stipendijas apjomu un stipendiju izmaksām nepieciešamajiem
budžeta līdzekļiem nākošajam gadam lemt 2011.gada decembrī.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2011.gada 29.septembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10.,2.§.)
I. Mēneša stipendiju skaits 2011./2012.mācību gadā
Izglītības
iestāde

Skolēnu
skaits 9.klasē

Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ģimnāzija

7
7
4
6
23
22

Skolēnu
skaits 10.12.klasē

Stipendiju skaits
mēnesī

162

1
1
1
1
3
3 + 14
24

Kopā
II. Mēneša stipendijas apjoms 2011./2012.mācību gadā
1. Mēneša stipendija

10 (desmit lati)

2011./2012.mācību gada 1.semestrī nepieciešamais finansējums:
24 stipendijas x Ls 10.00 x 4 mēneši = 960.00 (deviņi simti sešdesmit lati).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais patraksts)

K.Albergs

3.§.
Noteikumu “Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā” apstiprināšana
_____________________________________________________________________________________
(Dz.Auzāne)
Dome izskata Valkas novada Izglītības pārvaldes sagatavotos noteikumus “Par braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
izglītojamajiem Valkas novadā”.
Valkas novada dome 2010.gada 25.februārī apstiprināja Noteikumus Nr.3 “Par transporta izdevumu
kompensēšanas kārtību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
Valkas novadā”. Šie noteikumi noteica kārtību, kādā pašvaldība kompensē transporta izdevumus
izglītojamajiem vai viņu vecākiem, ja viņiem nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu vai pašvaldības
autobusus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” nosaka, braukšanas izdevumu
kompensācijas apjomu pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Jaunie noteikumi satur iepriekš noteiktās normas un to izmaiņas, ir papildināti ar Ministru kabineta
noteiktajiem kompensācijas apjomiem, palielinātu kompensācijas apjomu Valkas ģimnāzijas 10. – 12.klašu
skolēniem, kā arī tie ir attiecināmi uz profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem un izglītojamajiem,
kuri dzīvesvietu deklarējuši citā novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada
12.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 5.§.) Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 9.§.) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
4.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 872 “Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.6 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un
vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā” (pielikumā).
2. Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem:
2.1. katra mācību gada sākumā iesniegt novada domē to pagasta pārvaldes teritorijā dzīvojošo
izglītojamo sarakstu, kuru dzīvesvieta no mājas līdz izglītības iestādei vai autobusa pieturai ir 2 un
vairāk kilometri, un kuri nevar nokļūt skolā ar sabiedrisko transportu vai pagasta autobusu;
2.2. kopā ar izglītojamā vecākiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem izmērīt attālumu pa ceļu no bērna
dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta, pagasta autobusa pieturai vai izglītības iestādei un sastādīt
aktu.
3. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem:
3.1. informēt izglītojamos un viņu vecākus/likumiskos pārstāvjus par šiem noteikumiem;
3.2. katru mēnesi līdz 5.datumam izdot izziņu noteikumos minētajiem izglītojamajiem par iepriekšējā
mēnesī skolu apmeklēto dienu skaitu.
4. Grāmatvedībai pēc Noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas aprēķināt un izmaksāt kompensāciju
par braukšanas izdevumiem pieprasītājam.
5. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu „Noteikumu „Par transporta izdevumu
kompensēšanas kārtību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
Valkas novadā” apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.3,41.§.).
6. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.oktobri.

NOTEIKUMI
Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2011.gada 29.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.10.,3.§.)

Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un
vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,
41.panta 1.daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumiem
Nr. 872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12.punktu

I. Vispārējie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Valkas novada dome (turpmāk pašvaldība) sedz
braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuri mācās Valkas novada izglītības iestādēs.
2. Braukšanas izdevumus sedz par laika periodu, kas atbilsts Ministru kabineta noteiktajam mācību gada
garumam.
3. Katra pagasta pārvalde iesniedz novada domē izziņu par izglītojamajiem, kuri nevar nokļūt izglītības
iestādē ar sabiedrisko transportu vai pagasta autobusu.
4. Valkas ģimnāzija iesniedz novada domē dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo sarakstu.
5. Braukšanas izdevumus aprēķina un atmaksā pagasta pārvalde vai novada Centralizētā grāmatvedība.
II. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms
6. Valkas novada un citu novadu pašvaldības teritorijā deklarētajiem vispārējās pamatizglītības iestādes (1. 9.klase) izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanu no dzīvesvietas
līdz tuvākajai Valkas novada izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā
pasažierus:
6.1. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
6.2. reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
7. Valkas ģimnāzijas 10. – 12.klašu izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% par braukšanu no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. kas pārvadā pasažierus:
7.1. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
7.2. reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
8. Valkas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (Valkas
mākslas skola, J.Cimzes Valkas mūzikas skola, Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skola)
audzēkņiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanu no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus:
8.1. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
8.2. reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
9. Braukšanas izdevumu kompensācijas apmēri un apmaksas kārtība par personīgo transportlīdzekļu
izmantošanu izglītojamo braucieniem uz izglītības iestādi un atpakaļ precizēta šo noteikumu 3.sadaļā.
III. Braukšanas izdevumu atmaksas kārtība
10. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītības iestādē, izglītojamā vecāki vai personas, kas ir viņu
likumiskie pārstāvji, iesniedz iesniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu pašvaldības vietējā
pārvaldē.
11. Izglītojamais, viņa vecāki/likumiskie pārstāvji iesniedz pašvaldības vietējā pārvaldē braukšanas biļetes par
kārtējā mēnesī izmantotā sabiedriskā transporta pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 5.datumam.
12. Izglītības iestāde iesniedz pašvaldības vietējā pārvaldē vai izsniedz izglītojamajam izziņu par izglītības
iestādes apmeklējumu kārtējā mēnesī līdz nākamā mēneša 3.datumam.
13. Citos novados dzīvesvietu deklarējušie Valkas ģimnāzijas 10. – 12.klašu izglītojamie vai viņu
vecāki/likumiskie pārstāvji iesniegumu par braukšanas izmaksu atlīdzināšanu un braukšanas biļetes
iesniedz Valkas ģimnāzijā.

14. Valkas ģimnāzija iesniegtās biļetes kopā ar izziņu par izglītojamā skolas apmeklējumu kārtējā mēnesī
iesniedz apmaksai novada Centralizētajā grāmatvedībā līdz nākamā mēneša 5.datumam.
15. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai pašvaldības vietējo
pārvalžu kasēs, vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto kontu vienu reizi mēnesī.
16. Izglītojamajiem (izņemot Valkas pilsētas teritoriju), no kuru deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas uz tuvāko
izglītības iestādi nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports vai, ja dzīvesvieta atrodas 2 km un
vairāk km pa ceļu veicamā attālumā no autobusa pieturas, un nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek
izmantots personīgais transportlīdzeklis, pašvaldība izdevumu kompensāciju aprēķina šādi: Ls. 0.07 par 1
km.
17. Izdevumus par personīgā transporta izmantošanu izglītojamā/o (t.sk. izglītojamo no vienas ģimenes)
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ kompensē šādā apmērā:
17.1. vispārizglītojošo skolu skolēniem 2 reizes dienā turp un atpakaļ;
17.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbību dienās 1 reizi turp un atpakaļ.
18. Lai saņemtu kompensāciju par personīgā transporta izdevumiem, tās pieprasītājam (izglītojamā
vecākiem/likumiskiem pārstāvjiem) jāiesniedz novada domē vai pagasta pārvaldē katra mācību gada
sākumā sekojoši dokumenti:
18.1. Iesniegums kompensācijas saņemšanai, kurā jānorāda:
18.2. iesniedzēja vārds, uzvārds; personas kods;
18.3. izglītojamā/o vārds, uzvārds, personas kods;
18.4. izglītojamā/o deklarētā dzīvesvieta;
18.5. izglītojamā/o faktiskā dzīvesvieta
18.6. iesniedzēja tālruņa numurs.
19. Pirmo reizi pēc iesnieguma saņemšanas pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar izglītojamā
vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem sastāda aktu par attālumu no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai
izglītības iestādei un atpakaļ.
20. Braukšanas izdevumu kompensāciju dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem aprēķina par divām
dienām nedēļā.
IV. Noslēguma jautājumi
21. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Valkas novada domē.
22. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina Valkas novada dome.
23. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumus Nr.3 “Par
transporta izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

4.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžets”
apstiprināšana
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas
novada domes 2011.gada pamatbudžets”” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8.,
1.§.) 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 – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Valkas novada domes 2011.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada
domes 2011.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes ēkā
Valkā, Semināra ielā 9.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaļas vadītāja – Iveta Markova.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam K.Albergam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2011.gada speciālais budžets”
apstiprināšana
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Valkas
novada domes 2011.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8.,
2.§.) 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 – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Valkas novada domes 2011.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Valkas novada
domes 2011.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada domes ēkā
Valkā, Semināra ielā 9.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaļas vadītāja – Iveta Markova.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam K.Albergam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
25., 28., 30. un 32.pielikumā (protokols Nr.2, 13.§)
__________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome ir saņēmusi Kārķu pamatskolas direktores iesniegumu par nepieciešamību veikt
izmaiņas amatu sarakstā nosakot amatiem – „Saimniecības vadītājs” darba algu Ls 200.00 mēnesī (iepriekš
bija Ls 360.00), „Kurinātājs” darba algu Ls 200.00 (iepriekš bija Ls 252.00) un izveidot jaunu amata vietu kurinātājs ar algas likmi Ls 200.00. Kārķu pamatskolas direktore iesniegumā lūdz izveidot jaunu amata vietu –
„Pirmsskolas skolotājs” uz 0.56 likmēm, jo šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības grupu apmeklē seši 3-4
gadīgie bērni, kuru apmācībai nav valsts finansējums.
Ir saņemts Vijciema pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu apmaksāt divas pulciņa stundas
nedēļā vai 0,12 slodzes no likmes Ls 255.00 sporta treniņiem 5.-9.klašu skolēniem un Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas direktores iesniegums par nepieciešamību veikt izmaiņas amatu sarakstā amatam sporta treneris, nosakot slodzi 0.667 ar algas likmi Ls 245.00. Florbola programma nav akreditēta, tādēļ nav
valsts finansējuma.
Pamatojoties uz Ērģemes bērnu nama – patversmes direktores iesniegumu par izmaiņām darbinieku
amatu sarakstā un darba samaksā, 2011.gada 8.augusta Sociālo lietu komitejā tika nolemts Valkas novada
domes Personāla nodaļai un iekšējā audita speciālistei veikt funkciju auditu Ērģemes bērnu namā –
patversmē.
Pārbaudes laikā tika veikta direktores iesniegumā minēto amatu amatu aprakstos uzskaitīto pienākumu
izvērtēšana, ar mērķi nodrošināt iestādes pilnvērtīgu darbību un kvalitatīvu sociālā pakalpojuma sniegšanu.
Tiek piedāvātas sekojošas izmaiņas amatu sarakstā:
1. Saimniecības daļas vadītājs - papildināt amatu aprakstu ar pienākumiem, izveidojot darba vietu (1
slodzi) ar darba algas likmi Ls 308,00 mēnesī;
2. Pavārs, 2 darba vietas – veikt grozījumus Amatu aprakstos, nosakot vienādus amata pienākumus,
ar algas likmi - stundu tarifa likme pēc nostrādātā laika 1.64 LVL/h katram;
3. Sētnieks – mainīt amata nosaukumu uz Strādnieks – veikt grozījumus Amata aprakstā;
4. Remontstrādnieks - samazināt amatu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 3.§. un 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,

U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.25 „Valkas
novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas darbinieku darba vietu saraksts un darba samaksa”, izsakot
4.punktu šādā jaunā redakcijā:
N.p.k.
Amats
Darba vietu
Algas likme vai
Algas likme ar
Darba alga
skaits/slodze
stundas tarifa
samazinājumu mēnesī vai
mēnesī (LVL)
stundu tarifa likme (LVL/h)
likme (LVL)
4.
Sporta treneris
0.667
245
245
163.42
2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.28 „Valkas
novada Kārķu pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu darba vietu saraksts un darba samaksa”:
2.1.veicot izmaiņas 17. un 18.punktā, izsakot 17. un 18.punktu šādā jaunā redakcijā:
N.p.k.
Amats
Darba vietu
Algas likme vai
Algas likme ar
Darba alga
skaits/slodze
stundas tarifa
samazinājumu mēnesī vai
mēnesī
stundu tarifa likme (LVL/h)
(LVL)
likme (LVL)
17.
Kurinātājs
1.0
200
200
200
18.

Saimniecības
daļas vadītājs

1.0

200

2.2. papildinot ar 21.1. un 21.2.punktu šādā redakcijā:
Amats
Darba vietu
Algas likme vai
N.p.k.
skaits/slodze
stundas tarifa
likme (LVL)

200

200

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

21.1.

Kurinātājs

1.0

200

200

200

21.2.

Pirmsskolas
skolotājs

0.56

255

255

142.80

3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§) pielikumā Nr.30 „Valkas
novada Vijciema pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu darba vietu saraksts un darba samaksa”,
papildinot ar 30.punktu šādā redakcijā:
N.p.k.
30.

Amats
Pulciņa
vadītājs

Darba vietu
skaits/slodze
0.12

Algas likme vai
Algas likme ar
stundas tarifa samazinājumu mēnesī vai
likme (LVL)
stundu tarifa likme (LVL/h)
255
255

Darba alga
mēnesī
(LVL)
30.60

4. Ērģemes bērnu namā – patversmē darbinieku amatu sarakstā veikt sekojošas izmaiņas:
4.1. noteikt amata „Saimniecības daļas vadītāja” darba vietu skaitu – 1 (slodzi) ar darba algas likmi
mēnesī - Ls 308,00 (trīs simti astoņi lati);
4.2. noteikt abiem pavāriem vienādu stundas tarifa likmi – Ls 1,64 par vienu stundu;
4.3. likvidēt amata vienību „Remontstrādnieks”;
4.4. amatu „Sētnieks” pārdēvēt par amatu „Strādnieks”.
5. Ņemot vērā lēmuma 4.punktu, apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 13.§)
pielikumu Nr.32 jaunā redakcijā (pielikumā).
6. Uzdot Kārķu pamatskolas direktorei, Vijciema pamatskolas direktorei un Valkas novada Bērnu-jaunatnes
sporta skolas direktorei nodrošināt lēmumam atbilstošu darba līgumu sagatavošanu un parakstīšanu.
7. Uzdot Kārķu pamatskolas direktoram, Vijciema pamatskolas direktoram, Valkas novada Bērnu - jaunatnes
sporta skolas direktoram un Valkas novada Ērģemes bērnu nama – patversmes direktoram atbilstoši
lēmumam izdarīt izmaiņas amatu aprakstos un slēgt vienošanos ar darbiniekiem par grozījumiem darba
līgumos.
8. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
9. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.
7.§.
Par finansiālu palīdzību Zemessardzes 22.kājnieku

bataljona jubilejas pasākumam
_______________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome 2011.gada 6.septembrī ir saņēmusi LR Zemessardzes 22.kājnieku bataljona lūgumu
piešķirt finansiālu palīdzību savas pastāvēšanas 20.gadadienas pasākuma organizēšanai 2011.gada
12.novembrī Valmieras kultūras centrā, lai pateiktos zemessargiem par viņu nesavtīgo dienestu. Par šiem
gadiem Zemessardze ir kļuvusi par nozīmīgu valsts drošības garantu. Ikdienā Zemessardze sniedz nozīmīgu
atbalstu Valsts Policijai un pašvaldībām, gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, gan arī krīzes situāciju
gadījumos. Zemessargi savu dienestu veic brīvprātīgi, no sava pamatdarba brīvajā laikā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu palīdzību Zemessardzes 22.kājnieku bataljonam Ls 200.00 (divi simti lati) apmērā
jubilejas pasākuma organizēšanai no pārējai kultūrai paredzētajiem līdzekļiem.
8.§.
Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu
_____________________________________________________________
(I.Markova, U.Ozoliņa, V.Šaicāns, V.Zariņš, K.Albergs, A.Sjademe)
Lai sniegtu pakalpojumu par ēdināšanu Valkas novada izglītības iestādēs, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojuma izcenojumus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta d)
apakšpunkta, kas nosaka vietējās pašvaldības domes kompetenci pieņemot lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada domes pamatskolās saskaņā ar pielikumu.
2. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt Valkas novada domes kasē vai norēķinu kontā
līdz sekojošā mēneša 5.datumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu direktori.
4. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.
9.§.
Par J.Cimzes Valkas mūzikas skolas telpu nomas maksas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(G.Spiridonova, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Albergs)
Deputāts E.Lībietis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Novada domes 2011.gada 25.augusta sēdē nolēma iznomāt Jelgavas BJMK rokskolas filiāles Valkā
vajadzībām telpas J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā un veikt nomas maksas aprēķinu MK noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktā noteiktajam izņēmuma gadījumam, t.i., nomas objekts
iznomāts izglītības un kultūras funkciju nodrošināšanai. Šādos gadījumos piemēro pašvaldības apstiprinātu
maksas pakalpojumu cenrādi.
Novada domes finanšu analītiķe Geņa Spiridonova ir aprēķinājusi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas telpu
nomas maksu (aprēķins 1.pielikumā), kas pilnīgi sedz iznomātāja izdevumus. Nomas maksā ir ņemts vērā
ēkas tehniskais stāvoklis un nepieciešamie līdzekļi telpu uzturēšanai un remontiem.
Tā kā nodarbības rokskolas filiālē notiks vienlaicīgi ar mūzikas skolas nodarbībām, nomas līguma
nosacījumos tiks iestrādāti mūzikas skolas direktora Gunta Freiberga ieteikumi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt izdevumu noteikšanai plānotajiem remontiem nomas maksas aprēķināšanai J.Cimzes Valkas
mūzikas skolas ēkai 0.25 % no ēkas atjaunošanas vērtības gadā.
2. Apstiprināt J.Cimzes Valkas mūzikas skolas telpu nomas maksu par vienu kvadrātmetru mēnesī 0,89
Ls/m2 bez PVN.
3. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.
4. Lēmuma 2.punktā apstiprināto nomas maksu piemērot no 2012.gada 1.janvāra.
5. Noteikt nomas maksu par J.Cimzes Valkas mūzikas skolas telpu (20.klase, 23.klase un 24.klase) nomu
līdz 2011.gada 31.decembrim - Ls 5,- mēnesī .
6. Noslēgt atsevišķu līgumu ar Jelgavas BJMK par elektroenerģijas, apkures, ūdensapgādes pakalpojumu
izmantošanu.
10.§.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija lēmumā (sēdes protokols Nr.7, 12.§.)
Par sagatavoto projekta „Valkas novada, Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegumu un
tajā ietverto darbu un finansējumu apjomu””
__________________________________________________________________
(E.Ivļevs, K.Albergs, I.Markova)
Dome izskata Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja Eduarda Ivļeva iesniegumu par
nepieciešamajiem grozījumiem aizņēmuma summas ņemšanai projekta „Valkas novada Kārķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 14.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, M.Pētersons, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS – 3 deputāti (E.Lībietis,
M.Treijere, A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Sakarā ar papildus informācijas nepieciešamību atlikt lēmuma projekta izskatīšanu uz oktobra mēneša
domes sēdi.
2. Par lēmumu atbild Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs E.Ivļevs.
11.§.
Par SIA „Madara ‘89” sūdzību par
Valkas novada būvvaldes vadītājas 2011.gada 19.jūlija lēmumu Nr.1-15.1/24
__________________________________________________________________
(V.Zariņš, A.Simulis, M.Treijere, U.Ozoliņa)
Dome izskata SIA „Madara ‘89”, reģistrācijas nr. 40003115846, juridiskā adrese Baznīcas laukums 2,
Smiltene, Smiltenes novads (turpmāk – Iesniedzējs), 2011.gada 17.augusta sūdzību par Valkas novada
būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) vadītājas Sarmītes Spuldzenieces 2011.gada 19.jūlija lēmumu Nr.1-15.1/24
(turpmāk – Atteikums), ar kuru atteikts akceptēt SIA „Madara ‘89” iesniegto SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs” izstrādāto tehnisko projektu veikalam – esošā pārtikas veikala telpu paplašināšanai/rekonstrukcija (tā –
tekstā) Rīgas ielā 17, Valkā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada 14.septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 15.§.) un vadoties no Civillikuma 1089.panta, Administratīvā procesa likuma
64.panta otro daļas, 66.panta, 79.panta un 81.panta, likuma “Par pašvaldībām” 26.panta, Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 103.punkta, Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Kreilis, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS – 4 deputāti (U.Ozoliņa, E.Lībietis, V.Šaicāns, M.Treijere),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atstāt negrozītu Valkas novada būvvaldes vadītājas 2011.gada 19.jūlija lēmumu Nr.1-15.1/24 un atteikt
akceptēt SIA „Madara ‘89” iesniegto SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” izstrādāto tehnisko projektu
veikalam – esošā pārtikas veikala telpu paplašināšanai/rekonstrukcija Rīgas ielā 17, Valkā.
12.§.
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
__________________________________________________________________
(E.Lībietis)

Izskatot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu
vadītāja Ernesta Lībieša iesniegumu par domes līdzfinansējuma iespējām KPFI atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
(2011.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.408) dome konstatēja:
Projekta vispārējais mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj
samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. Projekta kopējās izmaksas ir 260 391,40 LVL, no kurām 44% (jeb
114 572,00 LVL) ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projektā paredzēta esošo apgaismojuma gaismekļu un stabu demontāža, jaunu ielu apgaismojuma balstu
un pamatņu uzstādīšana, apgaismojuma armatūras LED 96W montāža balstā, kabeļu ieguldīšana ar gultnes
izveidošanu un aizsardzības automātikas uzstādīšana.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2011.gada
14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8., 11.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas
pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kas tiks iesniegts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā līdz 2011.gada 7.oktobrim.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 44% apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

13.§.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Igaunijas – Latvijas programmas projektā
„Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā”
__________________________________________________________________
(E.Lībietis, A.Simulis, K.Albergs, U.Ozoliņa)
Izskatot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas vadītāja
Ernesta Lībieša iesniegumu par domes līdzfinansējuma iespējām Igaunijas-Latvijas programmas projektā
„Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības centra attīstība Valkā/Valgā”, dome konstatēja:
Projekts sadalīts 2 darba paketēs, kurās paredzēts izstrādāt jaunu Valkas Mākslas skolas organizācijas
modeli, izstrādāt jaunu Valkas Mākslas skolas nolikumu, ieviest apmācību programmas igauņu valodā, kuras
ir akreditētas Igaunijas Republikā, nodarbinot direktora vietnieku mācību darbā no Igaunijas, 3 igauņu
skolotājus un mākslas skolas sekretāri ar latviešu un igauņu valodas zināšanām, ieviest 3 kopīgus
kultūrizglītības pasākumus, iegādāties vienu datoru ar igauņu valodas tastatūru Valkas Mākslas skolas
sekretārei un aprīkojumu (molbertus, krēslus, krāsošanas galdiņus) mākslas skolas vajadzībām.
Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 EUR. Valkas novada domes budžets projektā ir 50 000,00 EUR,
t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 7 500,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto (sēdes protokols Nr.4., 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Valkas Mākslas skolas kā kopīga kultūrizglītības
centra attīstība Valkā/Valgā”, kas tiks iesniegts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmā līdz
2011.gada 14.oktobrim.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§.
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***
__________________________________________________________________
(A.Simulis)

Izskatot ***, dzīvo, Valka, Valkas novads, 2011.gada 31.augustā saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo
telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Valkā, Rīgas ielā 24, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas
2011.gada 14.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.9., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar *** 2009.gada 14.augustā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (telpu grupas
numurs: 003, telpu numurs 1, 5) nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.augustam (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar *** un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis.
15.§.
Par Valkas novada lauku apvidus zemes gabalu piekritību pašvaldībai
__________________________________________________________________
(L.Engere)
No 2005.gada 1.septembra tika noteikts, ka visiem zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem zeme
piešķirama īpašumā par samaksu, jāveic ar zemes izpirkšanu saistītās darbības un tā jāizpērk Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk
tekstā „Privatizācijas pabeigšanas likums”) noteiktajos termiņos. Minētais likums noteica, ka līdz 2008.gada
1.septembrim zemes gabali bija kadastrāli jāuzmēra vai bija jāveic priekšapmaksa, kā arī līdz noteiktam
termiņam bija jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Neizpildot kaut vienu no minētajiem nosacījumiem likuma noteiktajos termiņos, zemes pastāvīgais lietotājs
zaudē zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un līdz ar to arī tiesības iegūt zemi īpašumā maksājot par to ar
privatizācijas sertifikātiem.
„Privatizācijas pabeigšanas likuma” 25.pants nosaka gadījumus un termiņus, kad izbeidzas zemes
lietošanas tiesības lauku zemes pastāvīgajiem lietotājiem un dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārza
lietotājiem. Personas, kurām tiek izbeigtas zemes lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
viņiem lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5. un 6.daļu, pašvaldībai zemes reformas laikā piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā
termiņā ir noslēdzami zemes nomas līgumi vai neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru noteiktajā termiņā ir
noslēgti zemes nomas līgumi.
Saskaņā ar augstāk minēto tika veikta zemes gabalu inventarizācija un sastādīts saraksts, kurā iekļauti
zemes gabali, kas piekrīt pašvaldībai pamatojoties uz augstāk minētajiem kritērijiem, proti – lauku apvidus
apbūvēti un neapbūvēti zemes gabali par kuriem likumā noteiktajos termiņos ir noslēgti zemes nomas līgumi
ar nomas pirmtiesīgajām personām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 4.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. un 6.daļas, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka šī lēmuma pielikumā minētie zemes gabali ar nomas līguma noslēgšanas datumu piekrīt Valkas
novada domei un ir reģistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Ērģemes pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot *** 2011.gada 31.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas
novada Ērģemes pagasta teritorijā esošo nekustamo īpašumu „***”.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 5.§.) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta un 8.panta 1.daļas 3.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Ērģemes pagastā
„***”, kadastra numurs 9452 009 0068, 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. pielikumu).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31.punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
17.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo, Kārķu pagasts, Valkas novads, 2011.gada
6.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Kārķu pagasta teritorijā esošo nekustamo
īpašumu „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 6.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas
2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkas novada Kārķu pagastā
„***”, kadastra numurs 9466 005 0042, ievērojot Darba uzdevumā (pielikumā) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. un
20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. pielikumu).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31.punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
18.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā
īpašuma Valkā, *** iela *** zemes gabala sadalīšanai
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome, izskatot SIA „***”, reģ. Nr.***, juridiskā adrese *** iela ***, Valka, 2011.gada
6.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Valkas pilsētās teritorijā esošo nekustamo
īpašumu *** iela ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 7.§.) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.pantu un 8.panta 1.daļas 3.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkā, *** iela ***, kadastra
apzīmējums 9401 007 0202, ievērojot Darba uzdevumā (pielikumā) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.
un 20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikumu).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts,

pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu.
19.§.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā
īpašuma Valkā, *** iela *** zemes gabala sadalīšanai
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome, izskata *** , personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, 2011.gada 8.septembra
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt Valkas novada Valkas pilsētās teritorijā esošo nekustamo īpašumu ***
iela ***.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 8.§.) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta un 8.panta 1.daļas 3.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Valkā, *** iela ***, kadastra
apzīmējums 9401 008 0429, ievērojot Darba uzdevumā (pielikumā) ietvertos nosacījumus.
2. Zemes ierīcības projektu, tā apstiprināšanai pašvaldībā, iesniegt atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. un
20.pantiem un šim lēmuma pievienotajam darba uzdevumam (skat. Pielikumu).
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31. punktu, adrese vai nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

20.§.
Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā Valkas novadā sadalīšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2011.gada
22.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” iesniegumā minēto zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0029, platība 2.2 ha, piešķirot atdalītajam zemes gabalam jaunu
nosaukumu „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 9.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne,
E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9452 005 0028, kas atrodas Ērģemes pagastā,
Valkas novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0029, platība 2.2 ha.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0029 piešķirt nosaukumu: „***”, Ērģemes
pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
21.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagasta „***”
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2011.gada
6.septembra iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 06.09.2011. Nr.459) ar lūgumu slēgt
nomas līgumu par zemes gabaliem Valkas novada Ērģemes pagastā uz kuriem viņam tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 10.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
1
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 2.punkta, 4 . daļas un 7.daļas;
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1.punkta; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldību zemes nomu” 18.punkta; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punkta, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „***”, kadastra
apzīmējums 9452 008 0123, platība 0.5 ha nomu, uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, nomas līguma
termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata, nosakot nomas maksu
0.5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības.
2. Atzīt, ka zemes gabals Valkas novada Ērģemes pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0123,
platība 0.5 ha, ar nomas līguma noslēgšanas datumu piekrīt Valkas novada domei un ir reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas novada Ērģemes pagastā „***”, kadastra
apzīmējums 9452 008 0123, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu, stājas spēkā ar 2008.gada
2.septembri.
4. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par Valkas novada Ērģemes pagastā sekojošo rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām
nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma pieņemšanai par zemes gabala
statusa maiņu:
4.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0061, „***”, platība 3.9 ha;
4.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0062, „***”, platība 1.0 ha;
4.3. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0124, „***”, platība 0.8 ha.
3. Pamatojoties uz 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” 18.3.punktu, noteikt, ka nomas maksa par augstāk
minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot nomas līgumu, vadoties no Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” III daļu „Neapbūvēta
valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas
kārtība”.
5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.

22.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „***”
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata , personas kods ***-***, dzīvo ***ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 6.septmebra
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu „***”, Valkas pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 11.§.) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 2.punkta; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas; Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punkta un 7.2.punkta,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabalu Valkas novada, Valkas pagastā „***”,
kadastra apzīmējums 9488 005 0375, platība 0.1036 ha.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5 % apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Atzīt, ka zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0375,
platība 0.1036 ha, ar nomas līguma noslēgšanas datumu piekrīt Valkas novada domei un ir reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu,
vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”.
23.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „***”
__________________________________________________________________
(L.Engere)

Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada
8.septembra iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā
„***”, uz kuru viņam tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2011.gada 14.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 12.§.) un vadoties no Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1. daļas 1.punkta un 23.panta 2.daļas
1.punkta; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas; Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, par zemes gabala Valkas novada, Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums
9488 005 0082, platība 5.2 ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu uz 10 gadiem.
2. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums
9488 005 0082, pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 1.punktu, stājas spēkā ar 2007.gada 2.decembri.
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu,
vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”.
24.§.
Par grozījumu 2009.gada 24.septembra Nolikumā Nr.20
„Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikums”
__________________________________________________________
(M.Gerke)
Valkas novada dome ir saņēmusi Valkas novada BJSS direktores iesniegumu par grozījumu veikšanu
2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.20 „Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikums”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada
12.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktua atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs,
A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns,
M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.20 „Valkas novada Bērnu-jaunatnes
sporta skolas nolikums” šādu grozījumu:
1.1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Sporta skola īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas:
9.1. vieglatlētiku, programmas kods 30V 81300;
9.2. šahu, programmas kods 30V 81300;
9.3. basketbolu, programmas kods 30V 81300;
9.4. futbolu, programmas kods 30V 81300;
9.5. šaušanu, programmas kods 20V 81300 un kods 30V 81300;
9.6. florbolu, programmas kods 20V 81300 un kods 30V 81300;
9.7. interešu izglītības (vispusīgas fiziskās sagatavotības) programmu”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§.
Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasts „***” atsavināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas novads, Valkas pagasts, 2011.gada 8.septembrī
iesniegto iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9488 010
0164 atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2011.gada 19.septembra lēmumus (sēdes protokols Nr.4., 2.§.) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums 9488 010 0164, platība 1.3 ha,
kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
26.§.
Par zemes gabala daļas Valkas novada Valkas pagasts „***” atsavināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Valkas novads, Valkas pagasts, 2011.gada 12.augustā
iesniegto iesniegumu par zemes gabala daļas Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums
9488 017 0019 atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2011.gada 19.septembra lēmumus (sēdes protokols Nr.4., 3.§.) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „***”, kadastra apzīmējums 9488 017 0019, platība 0.58 ha,
kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, ½ domājamās daļas atsavināšanas procedūru, nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala daļu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
27.§.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_______________________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegto iesniegumu dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2011.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9 ), vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta, 14., 15.pantiem, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī dzīvesvietu deklarējušā ***
vārda, jo viņa sieva ***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi.
28.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_________________________________________________

(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 29.augustā ir saņēmusi dzīvokļa *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV4701, īpašnieka *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***-***). Ar minētajām
personām īres līgumi nav noslēgti, pēc augstāk minētās adreses šī persona nedzīvo no 2005.gada un tur
neatrodas viņa personīgās mantas.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV 4701, jo zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam augstāk minētajā dzīvoklī.
29.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 2.augustā ir saņēmusi dzīvokļa *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā,
apsaimniekotāja SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par personu
dzīvesvietu augstāk minētajā dzīvoklī, sakarā ar īpašnieka maiņu. Komisija 2011.gada 19.augusta sēdē ir
noskaidrojusi, ka vienīgā deklarētā persona dzīvoklī ir *** (p.k. ***-***).
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētam augstāk minētajā dzīvoklī.
30.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 27.jūlijā ir saņēmusi dzīvokļa *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701
īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k. ***-***) sakarā personas
dzīvesvietas maiņu no 2010.gada aprīļa.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētam augstāk minētajā dzīvoklī.
31.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_____________________________________________
(E.Lībietis)

2011.gada 28.aprīlī Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija ir saņēmusi SIA „A TurboC 4U”
iesniegumu ar lūgumu izdeklarēt visas savā īpašumā *** ielā ***, Valkā, LV-4701 deklarētās personas, jo
neviena persona šajā īpašumā nedzīvo un nevienai personai nav likumīgas tiesības būt deklarētai šajā
adresē.
Deklarētās dzīvesvietas komisija izskatījusi SIA „A TurboC 4U” iesniegumu un noskaidrojusi, ka *** ielā ***
ir deklarēts *** (p.k. ***-***).
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV 4701 ***, personas kods ***-***.
32.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personām,
pamatojoties uz Valkas rajona tiesas spriedumiem
_________________________________________________
( E.Lībietis)
SIA „Valkas Namsaimnieks” ir saņēmis Valkas rajona tiesas 2011.gada 27.jūnija spriedumu par īres
līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām ar *** (p.k. ***-***), kam deklarētā dzīvesvieta ir ***,
Valka; kā arī tiesas 2011.gada 16.jūnija spriedumu par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām
telpām ar *** (p.k. ***-***), kam deklarētā dzīvesvieta ir ***, Valkā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļas,
7.panta 1.daļas, 12.panta 1.daļas 2.punkta, 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (M.Magone),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, Valka, LV-4701 ***, personas kods ***-***, jo ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, Valka, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo ir zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
33.§.
Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšana
__________________________________________________________________
( M.Magone )
Novada dome izskata Sociālā dienesta vadītājas Mārītes Magones iesniegumu par grozījumu izdarīšanu
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada
pašvaldībā”.
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 – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.19 „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.19 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.

34.§.
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2011.gada izdevumu tāmēm
savstarpējiem norēķiniem
______________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata finanšu nodaļas vadītājas iesniegumu apstiprināt Valkas novada domes
izglītības iestāžu 2011.gada uzturēšanas izdevumu tāmes bez valsts dotācijām.
Pamatojoties uz augstākminēto , vadoties no MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem „ 1.punkta un LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2011.gadam
savstarpējiem norēķiniem atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” (bez valsts dotācijām un ieņēmumiem pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši MK noteikumiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
35.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 6.septembrī iesniegto
iesniegumu ar atteikumu no zemes gabala Valka novada Valkas pagastā „***” nomas par labu dēlam *** un
***, p.k. ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 6.septembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu noslēgt nomas līgumu uz zemes gabalu Valkas pagastā „***”.
Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no Nomas Līguma 7.3.punkta,
kas nodrošina personas tiesības nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja
rakstisku piekrišanu; Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas un 25.panta 21.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punkta; 2007.gada 16.maija lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.42; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”; kā arī likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

4.

Slēgt vienošanos ar *** par 2007.gada 10.maijā noslēgtā nomas līguma Nr.44 „Par zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 9488 005 0315 nomu” izbeigšanu pirms termiņa 2011.gada 1.oktobri.
Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***” nomu bez
apbūves tiesībām uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, nomas līguma termiņš var tikt mainīts uz
iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.
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.
Uzdot Teritorijas plānošanas nodaļai sagatavot nomas līgumu, vadoties no 2005.gada 30.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
36.§.
Par nekustamā īpašuma „***” Ērģemes pagastā Valkas novadā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)

Deputāts M.Pētersons lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, 2011.gada 9.septembra iesniegumu ar lūgumu
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „***” iesniegumā minēto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452
010 0031, platība 5.1ha, piešķirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „***”.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta, 14.panta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”; Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 62.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs 9452 010 0028, kas atrodas Ērģemes pagastā,
Valkas novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0031, platība 5.1ha.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0031 piešķirt nosaukumu: „***”, Ērģemes
pagasts, Valkas novads, saglabājot zemes vienībai reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
37.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada Valkas pagastā „***”
___________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, pers.kods ***-***, dzīvo ***, Valkas pagasts, Valkas novads, 2011.gada 9.septembra
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu „***”, kadastra apz.9488 010 0121, Valkas
pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu;
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 4.punktu un 7.2.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada, Valkas pagastā „”,
kadastra apzīmējums 9488 010 0121, platība 0.2 ha nomu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5 % apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Atzīt, ka zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0121,
platība 0.2ha, ar nomas līguma noslēgšanas datumu piekrīt Valkas novada domei un ir reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu,
vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”.
38.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada
Vijciema pagastā „***” un “***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata SIA „***”, reģ.Nr. ***, juridiskā adrese ***, Smiltene, Smiltenes novads, 2011.gada
7.septembra (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 12.09.2011. Nr.835) iesniegumu ar lūgumu slēgt
nomas līgumu par zemes gabaliem „***”, kadastra apz.9492 004 0411 un „***”, kadastra apz. 9492 004 0265,
Vijciema pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu;
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 4.punktu un 7.2.punktu; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”; Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.2.punktu, kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt vienotu nosaukumu un adresi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0265 un ēkām,
kas atrodas uz tā: „***”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads.
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA „***”, reģ.Nr.***, par zemes gabalu Valkas novada, Vijciema pagastā „***”,
kadastra apzīmējums 9492 004 0411, platība 0.0648 ha un „***”, kadastra apzīmējums 9492 004 0265,
platība 0.0858ha nomu.
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5 % apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
4. Atzīt, ka zemes gabali Valkas novada Vijciema pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0411,
platība 0.0.0648ha un „***”, kadastra apzīmējums 9492 004 0265, platība 0.0858ha, ar nomas līguma
noslēgšanas datumu piekrīt Valkas novada domei un ir reģistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.`
5. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu nomas līgumu,
vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”.
39.§.
Par platības precizēšanu pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes vienībai Valkas novada
Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0014
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, reģistra Nr.40003466281, juridiskā adrese
Kristapa iela 30, Rīga, 2011.gada 13.septembra iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9492
003 0014, platības precizēšanu sakarā ar instrumentālo uzmērīšanu tika konstatēts:
Ar Vijciema pagasta padomes 1992.gada 26.jūnija 20.sasaukuma 19.sesijas lēmumu un 1992.gada
24.augusta 20.sasaukuma 20.sesijas lēmumu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0014,
platība 36.6ha, piešķirta lietošanā VAS „Valsts meži”.
Veicot zemes gabalu uzmērīšanu dabā tika konstatētas platību nesakritības starp NĪVKR datiem, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0014 platība, kas reģistrēta NĪVKR ir 36.6ha, uzmērot dabā –
34.9ha. Taču salīdzinot uzmērīto zemes gabalu robežu konfigurāciju un izvietojumu ar Vijciema pagasta
pārskata plānu, var secināt, ka robežas faktiski sakrīt.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļa nosaka, ja kadastrālajā
uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to
un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā
grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības
precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par
zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie
zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.
Zemes vienībai austrumu un ziemeļu malās iet gar ceļa malu, savukārt pārējās robežas ierīkotas starp
zemes īpašumiem, kuriem robežas noteiktas un robežzīmes ierīkotas.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
18.punkta, Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļa, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Precizēt platību Valkas novada Vijciema pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9492 003
0014, no 36.6ha uz 34.9ha, saskaņā ar zemes gabala izvietojuma shēmu (skat. 1.pielikums).
40.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, „***”
__________________________________________________________
(L.Engere)

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 14.septembra
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 14.09.2011. Nr.475) ar lūgumu slēgt nomas līgumu
par zemes gabalu Valkas novada Valkā, „***”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
1
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punktu, 4 . daļu; likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas
1.punktu; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” 18.punktu; 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”

7.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš,
K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkā „***”, kadastra apzīmējums
9401 008 0371, platība 0.07ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu uz 5 gadiem
līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita
lēmuma pieņemšanai par zemes gabala statusa maiņu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
41.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „***”
__________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 14.septembra
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 14.09.2011. Nr.474) ar lūgumu slēgt nomas līgumu
par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0350, kas ir pieguļošs
viņas īpašumā esošajam zemes gabalam „***”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļas 1.punktu; likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu un
3.panta 2.daļas 4.punktu; likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 1.daļas
11.punkts; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” 18.punktu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9488 003 0350, platība
2
460m ir starpgabals un piekrīt Valkas novada domei.
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra
2
apzīmējums 9488 003 0350, platība 460m , nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu
uz 5 gadiem līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā
akta vai cita lēmuma pieņemšanai par zemes gabala statusa maiņu.
3. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
42.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā „***”
__________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2011. gada 14.septembra
iesniegumu (saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 14.09.2011. Nr.476) ar lūgumu slēgt nomas līgumu
par zemes gabalu Valkā „***”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daļu; Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punktu; kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.***-***, par zemes gabala Valkā, ***, kadastra apzīmējums 9401 008 0366,
platība 0.06ha, nomu bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu uz 5 gadiem līdz 2016.gada
31.decembrim, ar tiesībām nomas termiņu pagarināt, līdz attiecīga normatīvā akta vai cita lēmuma
pieņemšanai par zemes gabala statusa maiņu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 1.5% apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.

43.§.
Par nomas līguma pagarināšanu uz zemes gabalu Valkas novada
Valkas pagastā “***”
__________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, p.k.***, dzīvo ***, Valga, EE 68203, Igaunija, 2011. gada 19.septembra iesniegumu
ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; 2007.gada 16.maija zemes nomas īguma Nr.31,
2.2.punktu; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere,
M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos par grozījumiem 2007.gada 16. maija zemes nomas līguma Nr.31, 2.1. punktā ,to
izsakot, šādā redakcijā:
„Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 16.maiju un ir spēkā (darbojas) līdz 2022.gada 16.maijam.
44.§.
Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Valkas novada
Vijciema pagastā „***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, pers.kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads, 2011.gada 20.septembra
iesniegumu ar lūgumu slēgt nomas līgumu par zemes gabalu „***”, kadastra apz.9492 006 0186, Vijciema
pagastā, Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 1.punktu;
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1.punktu; Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa,
S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par zemes gabala Valkas novada, Vijciema pagastā
„***”, kadastra apzīmējums 9492 006 0186, platība 0.4 ha nomu.
2. Noteikt, ka nomas maksa par augstāk minētā zemes gabala nomu ir 0.5 % apmērā no Valsts zemes
dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Noteikt, ka Nomas attiecības uz zemes gabalu Vijciema pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9492 006
0186, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 1.punktu, stājas spēkā ar 2007.gada 2.decembri.
4. Atzīt, ka zemes gabals Valkas novada Vijciema pagastā „***” ar kadastra apzīmējumu 9492 006 0186,
platība 0.4ha, ar nomas līguma noslēgšanas datumu piekrīt Valkas novada domei un ir reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
5. Uzdot Teritorijas plānošanas daļai sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas līgumu,
vadoties no 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
45.§.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas novada Vijciema
pagastā „***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums” 20.pantam iesniegto Valkas novada
Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0001 zemes

ierīcības projektu.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru Kabineta 2011gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā pašvaldībā,
pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga atzīmi;
2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās

pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; Valkas novada
domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumu, ar kuru tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Rudzīši” Vijciema pagasts Valkas novads un apstiprināts darba uzdevums; likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 2. daļu; Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma
„***” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0001 sadalīšanai.
Saglabāt nekustamā īpašuma „***” parcelei (projektā apzīmēta ar Nr.1, platība 11.1ha) nosaukumu: „***”,
Vijciema pagasts, Valkas novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
Piešķirt no nekustamā īpašuma „***” atdalāmajai parcelei (zemes ierīcības projektā norādīta parcele
Nr.2, platība 30.6ha) jaunu nosaukumu: „***”, Vijciema pagasts, Valkas novads.
Noteikt atdalāmajai zemes vienībai „***” (zemes ierīcības projektā norādīta parcele Nr.2, platība 30.6ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201).
Lēmums par Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9492 004 0001, sadali īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav
īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības projekts ir
īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaņā ar LR likuma „Zemes ierīcības likums”
22.pantu.
Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Valkas novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” prasības.

46.§.
Par dalību Igaunijas-Latvijas programmas projektā „Valga-Valka – Livonijas centrs”
___________________________________________________________________
(E.Lībietis, U.Ozoliņa)
Valkas novada dome izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas vadītāja
Ernesta Lībieša iesniegumu par domes dalību Igaunijas-Latvijas programmas projektā „Valga-Valka –
Livonijas centrs”, konstatēja:
Projekta vadošais partneris ir Valgas pilsētas valde, projekta partneri ir Valkas novada dome un Valgas
muzejs.
Projekts sadalīts 2 darba paketēs, kurās paredzēta sadarbība starp Valgas un valkas muzejiem (muzeju
vadību sadarbība, darba metožu iepazīšana, pieredzes apmaiņa, jaunas idejas muzeju darbībā), Livonijas
mājas lapas izstrāde, grāmatas „Mana pilsēta Valka-Valga” tulkojums igauņu un krievu valodās, grāmatas par
Livonijas vēsturi un kultūru izdošana latviešu un igauņu valodās, grafiti mākslas konkursa organizēšana, 3
vasaras skolu organizēšana (orientēšanās ar fotografēšanu, valodu apmācības, sporta aktivitātes), Livonijas
zīmola izstrāde, 1 seminārs par robežas ietekmi uz Valgas/Valkas sadarbību. Projekta kopējās izmaksas ir
97 998 EUR. Valkas novada domes budžets projektā ir 46 518 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums
6 997,70 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis,
U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Valga-Valka – Livonijas centrs”, kas tiks iesniegts
Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmā līdz 2011.gada 14.oktobrim.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
47.§.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zvārtavas pagastā „***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskatot atbilstoši likuma „Zemes ierīcības likums” 20.pantam iesniegto Valkas novada
Zvārtavas pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0010 zemes

ierīcības projektu un *** p.k. ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2011.gada 26.septembra
iesniegumu ar kuru lūgts mainīt ēku, kas atrodas uz jaunizveidotā zemes gabala „***” Zvārtavas pagasts
nosaukumu un adresi.
Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru Kabineta 2011gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā pašvaldībā,
pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga atzīmi;
2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu; Valkas novada
domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumu, ar kuru tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „***” Zvārtavas pagasts Valkas novads un apstiprināts darba uzdevums; likuma
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 2. daļu un 15.panta 1.daļu; 2009.gada
3.novembra ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punktu, 12. punktu un
29.punktu; 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas
nosaka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis,
A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist Valkas novada Zvārtavas pagasta nekustamā
īpašuma „***” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0010 sadalīšanai.
2. Saglabāt nekustamā īpašuma „***” parcelei (projektā apzīmētas ar Nr.2,) nosaukumu: „***”, Zvārtavas
pagasts, Valkas novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
3. Piešķirt no nekustamā īpašuma „***” atdalāmajai parcelei (zemes ierīcības projektā norādīta parcele
Nr.1, platība 12.4ha) jaunu nosaukumu: „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads.
4. Piešķirt no nekustamā īpašuma „***” atdalāmajai parcelei (zemes ierīcības projektā norādīta parcele
Nr.3, platība 1.4ha) jaunu nosaukumu: „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads.
5. Noteikt atdalāmajām zemes vienībām „***” (zemes ierīcības projektā norādīta parcele Nr.1, platība
12.4ha) un „***” (zemes ierīcības projektā norādīta parcele Nr.3, platība 1.4ha) - nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9496 006 0010 001, 9496 006 0010 002, 9496 006 0010 003
un 9496 006 0010 004, kas atrodas uz jaunizveidotā zemes gabala ar nosaukumu „***” nosaukumu
no „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads uz „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads. Likvidēt
adrešu reģistrā nosaukumu: „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads.
7. Lēmums par Valkas novada Zvārtavas pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9496 006 0010, sadali īstenojams četru (4) gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav
īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi. Zemes ierīcības
projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā, saskaņā ar LR likuma „Zemes ierīcības
likums” 22.pantu.
8. Zemes gabali izmantojami ievērojot Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Valkas novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” prasības.
48.§.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2011.gada 8.augustā ir saņēmusi ***, Valkā, LV-4701, īpašnieces *** iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** (p.k. ***-***) ar ģimeni. Iesniegumā minēts, ka dzīvojamā māja
nepieciešama īpašnieces ģimenes vajadzībām, un iznomāt telpas *** ģimenei nav plānots. 2011.gada
19.augusta sēdē Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija konstatējusi, ka vienīgā īpašumā deklarētā
persona ir ***.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta 1.daļas,
12.panta 1.daļas 1.punkta, 3.daļas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, Ministru kabineta
2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. un
3.punktiem, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa,

S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, personas kods ***-***, ***, Valkā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats
būt deklarētam augstāk minētajā dzīvoklī.
49.§.
Par maiņas ceļā atsavināmā zemes gabala vērtības noteikšanu
______________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2010.gada 25.februāra sēdē (protokols Nr.3, 56. §) pieņēma lēmumu „Par
Valkas pilsētas tranzītceļa maģistrāles izbūvei nepieciešamo zemes gabalu daļu nodošanu pašvaldības
īpašumā”, ar kuru nolēma lūgt Finanšu ministriju nodot Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības daļu no
2
zemes gabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums 9401 005 0319 – 102m apmērā, vairāk vai mazāk cik
izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā. Īpašuma ½ domājamās daļas pieder ***. Lēmuma 2.punktā tika
nolemts piedāvāt *** līdzvērtīgu zemes gabalu par ½ domājamās daļas no zemes gabala Valkā, *** iela ***,
kadastra apzīmējums 9401 005 0319 atsavināmā zemes gabala.
Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, S.Pilskalne, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt maiņas ceļā atsavināmā zemes gabala Valkā, Valkas novadā (saskaņā ar pielikumā
pievienoto shēmu) nosacīto cenu Ls 505,-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Albergs

