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Ā R K Ā R T A S    S Ē D E S     P R O T O K O L S 

Nr. 5 
Valkā,          2016.gada 18.maijā 
 
Sēde sasaukta 2016.gada 18.maijā plkst.9:30.     
Sēdi atklāj 2016.gada 18.maijā plkst.9:30. 
 
DARBA KĀRTĪBA : 

 
1. Par projekta “Sadarbība dod augļus” līdzfinansēšanu. 
2. Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa Valkas novada domes lēmumos (prot.Nr.4). 
3.   Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
4. Par telpu nomas līguma noslēgšanu. 
5. Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa domes sēdes lēmumā “Par projekta “Informatīvo norāžu staba 

uzstādīšanu Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu”’. 
                                                                                                                                                                                    

1.§ 
Par projekta “Sadarbība dod augļus” līdzfinansēšanu 

 _____________________________________________________  
(V.A.Krauklis)  

 
Valkas novada dome ir saņēmusi biedrības “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” valdes loceklēm 

G.Gaidlazdas un D.Langenfeldes iesniegumu par līdzfinansējumu biedrības izstrādātajam projektam 
“Sadarbība dod augļus”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 “Kvalitatīvas 
dzīves vides veidošana” 2.1. rīcībai "Vides sakārtošana". 

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes: 
1) skolas celiņa labiekārtošana – bruģa uzlikšana posmā ap skolas strūklaku līdz skolas kāpnēm – 

EUR 11000; 
2) lapenes izbūve skolas dārzā – EUR 12000. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 23000, 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums, un 
biedrība lūdz Valkas novada domes līdzfinansējumu 10% apmērā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu (protokols 
Nr.6, 18.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Gailis, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ja biedrības “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” projekta iesniegums “Sadarbība dod augļus” tiks 

atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% jeb EUR 
2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro) apmērā no kopējām projekta izmaksām EUR 23000,00 (divdesmit 
trīs tūkstoši euro). Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās 



attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā "Vides sakārtošana". 

2. Noslēgt zemes patapinājuma līgumu uz deviņiem gadiem ar biedrību “Valkas ģimnāzijas vecāku 
biedrība” par daļu no zemes gabala Valkas novadā, Valkā, Raiņa iela 28 A, kadastra apzīmējums 
94010060448. Nepieciešamā nomas platība tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas, iezīmējot to 
zemes robežu plānā un pievienojot  līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu. 

3. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt  līgumu. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
2.§ 

Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes  lēmumos  
(prot.Nr.4. 14.-20.§;22.-25.§) 

_______________________________________________________________________ 
(V.A.KRAUKLIS) 

 
Ir nepieciešams izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumos (prot.Nr.4. 14.-

20.§;22.-25.§), attiecīgi iekļaujot norādi par patapinājumu līgumu noslēgšanu saskaņā ar Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam prasībām, precizējot domes lēmumu punktus par nomas 
līgumu noslēgšanu, aizstājot norādi par patapinājuma līgumu noslēgšanu. Projektu īstenošanas ietvaros 
par izmantoto zemi un telpām netiks iekasēta nomas maksa.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 
14.panta 2.daļas 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, 
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 

1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Esi kustīgs 
un lustīgs Valkā” līdzfinansējuma nodrošināšanu” (prot.Nr.4. 14.§) - 3.punkta pirmajā teikumā, 
aizstājot vārdus “Zemes nomas līgumu” ar vārdiem “zemes patapinājuma līgumu”; 3.punkta trešo 
teikumu izteikt šādā redakcijā: “Nepieciešamā zemes patapinājuma platība tiks precizēta pirms 
patapinājuma līguma noslēgšanas, iezīmējot to zemes robežu plānā un pievienojot zemes 
patapinājuma līgumam kā neatņemamu tā sastāvdaļu.”; 4.punktu izteikt šādā redakcijā: “Gadījumā, 
ja projekts netiek apstiprināts, lauzt zemes patapinājuma līgumu.” 

2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Tautas tērpu 
iegāde un karoga izveidošana Valkas pagasta VPDK “Spriņģi”” izstrādi un līdzfinansēšanu” 
(prot.Nr.4. 15.§) - izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: “Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar 
Biedrību “Spriņģi” par telpām Valkas novadā, Valkas pagastā, Lugaži, “Lugažu muiža” un noteikt 
līguma termiņu līdz 2023.gada 20.septembrim. 

3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Valkas 
pilsētas meža parka teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu”(prot.Nr.4. 16.§) - 
3.punkta pirmajā teikumā, aizstājot vārdus “Zemes nomas līgumu” ar vārdiem “zemes 
patapinājuma līgumu”; 3.punkta trešo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Nepieciešamā zemes 
patapinājuma platība tiks precizēta pirms patapinājuma līguma noslēgšanas, iezīmējot to zemes 
robežu plānā un pievienojot zemes patapinājuma līgumam kā neatņemamu tā sastāvdaļu.”; 
4.punktu izteikt šādā redakcijā: “Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt zemes 
patapinājuma līgumu.” 

4. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Ērģemes 
pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu” (prot.Nr.4. 17.§) - 
3.punkta pirmajā teikumā, aizstājot vārdus “Zemes nomas līgumu” ar vārdiem “zemes 
patapinājuma līgumu”; 3.punkta trešo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Nepieciešamā zemes 
patapinājuma platība tiks precizēta pirms patapinājuma līguma noslēgšanas, iezīmējot to zemes 
robežu plānā un pievienojot zemes patapinājuma līgumam kā neatņemamu tā sastāvdaļu.”; 
4.punktu izteikt šādā redakcijā: “Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt zemes 
patapinājuma līgumu.” 

5. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Velo aktīva 
dzīvesveida veicināšanu Valkas novadā” izstrādi un līdzfinansēšanu” (prot.Nr.4. 18.§) – pievienot 
lēmuma projektam papildus 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “Noslēgt telpu nomas līgumu ar 
biedrību “Atbalsts Valkai” par telpām Valkā, Rīgas ielā 22. Noteikt līguma termiņu līdz 2023.gada 
20.septembrim”; attiecīgi noteikt domes lēmuma punktam Nr.3. kārtas numuru 4. 

6. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Bērnu rotaļu 
laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide” izstrādi un līdzfinansēšanu”(prot.Nr.4. 19.§) - 
3.punkta pirmajā teikumā, aizstājot vārdus “Zemes nomas līgumu” ar vārdiem “zemes 
patapinājuma līgumu”; 3.punkta trešo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Nepieciešamā zemes 
patapinājuma platība tiks precizēta pirms patapinājuma līguma noslēgšanas, iezīmējot to zemes 



robežu plānā un pievienojot zemes patapinājuma līgumam kā neatņemamu tā sastāvdaļu.”; 
4.punktu izteikt šādā redakcijā: “Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, lauzt zemes 
patapinājuma līgumu.” 

7. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Tautisko 
brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi un līdzfinansēšanu” (prot.Nr.4. 20.§) – 
pievienot lēmuma projektam papildus 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “Noslēgt telpu nomas 
līgumu ar biedrību “Atbalsts Valkai” par telpām Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8. Noteikt līguma termiņu 
līdz 2023.gada 20.septembrim. Līgumu slēgt Valkas pilsētas kultūras nama direktoram.”; attiecīgi 
noteikt domes lēmuma punktam Nr.3. kārtas numuru 4. 

8. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Dziedāsim 
latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu” (prot.Nr.4. 22.§) - izteikt lēmuma 3.punktu šādā 
redakcijā: “Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām 
Valkā, Semināra ielā 27 un noteikt līguma termiņu līdz 2023.gada 20.septembrim.” 

9. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Perkusiju un 
ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu” (prot.Nr.4. 23.§) - izteikt lēmuma 
3.punktu šādā redakcijā: “Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” 
par telpām Valkā, Semināra ielā 27, BJC “Mice” un noteikt līguma termiņu līdz 2023.gada 
20.septembrim. 

10. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “Šūšanas un 
tekstila klases aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu” (prot.Nr.4. 24.§) - izteikt lēmuma 3.punktu 
šādā redakcijā: “Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” par telpām 
Valkā, Semināra ielā 27, BJC “Mice” un noteikt līguma termiņu līdz 2023.gada 20.septembrim.” 

11. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par projekta “LEGO un 
LEGO robotikas nodarbības klases aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu” (prot.Nr.4. 25.§) - 
izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: “Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Radošā 
grupa “Lugaži”” par telpām Valkā, Semināra ielā 27, BJC “Mice” un noteikt līguma termiņu līdz 
2023.gada 20.septembrim.” 

12. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
13. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 
 

3.§ 
Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu  

______________________________________________ 
(V.A.KRAUKLIS) 

 
2016.gada 10.maijā ir saņemts G. Ikšeles individuālā uzņēmuma (reģ. Nr. 44102006706, juridiskā 

adrese: Tālavas iela 7 - 22, Valka, Valkas novads, faktiskā adrese: Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā, LV-4701) 
iesniegums ar lūgumu pagarināt vienošanās Nr.VND/2014/534 par nomas līguma „Par Valkas pilsētas 
kultūras nama telpām” grozījumiem” 2014.gada 3.oktobrī noteikto telpu nomas termiņu no 2017.gada 
1.septembra līdz 2024.gada 1.septembrim, jo uzņēmums pretendē uz Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansējumu LEADER projektam, un, saskaņā ar programmas prasībām, uzņēmumam 
jābūt noslēgtam telpu nomas līgumam vismaz uz septiņiem gadiem. 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ir 
uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp pagarinot iepriekš noslēgtus nomas 
līgumus vai, ja nomas objekts tiek izmantots veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar 
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515. 9.2 punktu, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas 
maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību.  

Nomas maksa par telpām Nr. 92. Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā saskaņā ar Valkas novada domes finanšu 
analītiķa aprēķinu ir 1,30 EUR/m2 bez PVN mēnesī. Esošais līgums par telpu nomas īri ir spēkā līdz 
2017.gada 1.septembrim.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, 
21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, kā arī Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 3., 9. un 9.2 punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –  9 deputāti (V.A.Krauklis, 
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičs), PRET - 
nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 

1. Pagarināt ar G. Ikšeles individuālo uzņēmumu 2011.gada 7.jūlijā noslēgto telpu nomas līgumu par 
nomātajām telpām Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8, otrajā stāvā (telpas Nr.10.-13., ar kopējo platību 
29,8 m2) līdz 2023.gada 1.septembrim, nosakot nomas maksu 1,30 EUR/m2 bez PVN mēnesī. 

2.  Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot vienošanos par telpu nomas termiņa pagarināšanu. 



3. Noteikt, ka vienošanās par telpu nomas termiņa pagarināšanu zaudē spēku, ja G. Ikšeles 
individuālā uzņēmuma iesniegtais projekts Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros netiek 
apstiprināts. 

4. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, un saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13a, 
Valmierā, LV-4201).  

 
4.§ 

Par telpu nomas līguma noslēgšanu  
___________________________________ 

(V.A.KRAUKLIS) 
 

2016.gada 13.maijā ir saņemts priekšlikums slēgt telpu nomas līgumu ar Klāvu Skrastiņu (saimnieciskās 
darbības reģistrācijas Nr. 26018611359, adrese: Jaunatnes iela 23, Burtnieki, Burtnieku novads LV-4206) 
par telpām Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8, Valkas pilsētas kultūras nama pagrabstāvā, 119,4 m2 platībā sakarā 
ar projekta "Valkas TV studija" iesniegšanu biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1.2. rīcībā "Jaunu pakalpojumu 
radīšana un esošo attīstīšana", kas nosaka prasību iesniegt ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līgumu, 
kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesniegšanas dienas. 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ir 
uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp gadījumā, ja nomas objekts tiek 
izmantots kultūras, izglītības, zinātnes, sporta funkciju nodrošināšanai (MK noteikumu 3.punkts). Nomas 
maksa par telpām Nr. 92. Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā ir 1,30 EUR/m2 bez PVN mēnesī.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, 
kā arī Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Gailis, 
S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 

N O L E M J : 
 

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar Klāvu Skrastiņu (saimnieciskās darbības reģistrācijas 
Nr.26018611359) par telpām Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8, pagrabstāvā (telpas Nr. 92., ar kopējo 
platību 119,4 m2), nosakot nomas termiņu līdz 2023.gada 20.maijam un nomas maksu 1,30 EUR/m2 
bez PVN mēnesī.  

2. Uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot telpu nomas līgumu. 
3. Telpu nomas līgumu slēgt Valkas pilsētas kultūras nama direktoram. 
4. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, un saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13a, 
Valmierā, LV-4201).  

 
 

5.§ 
Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa domes sēdes  lēmumā “Par projekta “Informatīvo norāžu 

staba uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4, 40.§) 
 ____________________________________________________________________  

(V.A.Krauklis, G.Smane, A.Simulis, S.Pilskalne, S.Kuncevičš)  
 

Valkas novada dome izstrādā projektu “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā”, 
iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. 
rīcībai "Vides sakārtošana". 

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt Vijciema centrā informatīvo norāžu stabu, kur būtu norādes uz 
kultūrvēstures un sabiedriskajiem objektiem. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 3600,00, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 
un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums. 



Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, 
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, 
A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, S.Kuncevičš), PRET - nav, ATTURAS – nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Izteikt Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmuma “Par projekta “Informatīvo norāžu 
staba uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu”” (protokols Nr.4, 40.§) 2.punktu šādā 
redakcijā: 
“2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar 
līdzfinansējumu 10% vai EUR 360,00 (trīsi simti sešdesmit euro) apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām EUR 3600,00 (trīsi tūkstoši seši simti euro)”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
Sēdes slēgta 2016.gada 18.maijā plkst.10:00 
 
Sēdi vadīja: 
Valkas novada domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis  
 
 
 

 


