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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. 17 
 
Valkā                                          2015.gada 17.decembrī 
           
 
Sēde sasaukta 2015.gada 17.decembrī plkst.9:45.     
Sēdi atklāj 2015.gada 17.decembrī plkst.9:45. 
 
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
Protokolē – Valkas novada domes kancelejas vadītāja Gundega Ukre 
 

Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Valdis ROGAINIS,  Maruta 
STABULNIECE, Andis SULA, Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Ligita ZIEMIŅA,  
Viesturs ZARIŅŠ    
     
Nepiedalās deputāti: 
 
 Kristīne SIMONOVA – aizņemta pamatdarbā 
 Agris SIMULIS – aizņemts pamatdarbā 
 Vita BĒRZIŅA – aizņemta pamatdarbā 
 Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā 
 Mārtiņš KREILIS – aizņemts pamatdarbā 
 
Piedalās administrācijas darbinieki: 
  

Ilze Grandava, Aivars Cekuls 
 
Piedalās:  
 Inga Karpova, laikraksta Ziemeļlatvija žurnāliste 
  
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi.   
  
 
 Deputāti atklāti balsojot ar  10  balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS,  Unda OZOLIŅA,  Valdis 
ROGAINIS, Maruta STABULNIECE, Andis SULA,  Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS,  
Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ  „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Valkas novada dome nolemj 
apstiprināt šādu 2015. gada 17. decembra domes  ārkārtas sēdes DARBA KĀRTĪBU: 
 
1. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

transporta līdzekļa iegādei. 
2. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu. 
 
 
1.  Par darba kārtības 1.jautājumu 
     ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

 
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Rogainis,  M.Stabulniece,    

A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, pieņēma 
lēmumu 1.§. 

 



 

1.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo 

 funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei 
__________________________________________________ 

(I.Grandava, V.A.Krauklis, V.Šaicāns) 
 

Izvērtējot Valkas novada  domes iestāžu iesniegumus 2015.gada budžeta projektam, secināms, 
ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas 
novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību 
auto parks ir novecojis, lieli līdzekļi tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada 
domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.2, 
10.§) tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei atbilstoši pielikumam. 

2015.gada 16.novembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par aizņēmuma ņemšanu 
Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei” (protokols 
Nr.15, 1.§), ar kuru nolēma ņemt aizņēmumu līdz  EUR 32670.- (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti 
septiņdesmit euro) apmērā investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta līdzekļa – lietota autobusa iegādei  no LR Valsts kases. Tā kā Pretendents neparakstīja 
iepirkuma līgumu, tad ar Valkas novada domes Iepirkumu komisijas 2015.gada 30.novembra lēmumu 
iepirkuma procedūras „Lietots autobuss Valkas pagasta pārvaldei”, iepirkuma identifikācijas numurs 
VND/2015/32M  ietvaros tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam. Līdz ar to ir 
atceļams Valkas novada domes 2015.gada 16.novembra lēmums „Par aizņēmuma ņemšanu Valkas 
novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei” (protokols Nr.15, 
1.§), un jālemj par aizņēmumu lietota autobusa iegādei līdz EUR 43439,-. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta, atklāti vārdiski balsojot 
deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Rogainis, M.Stabulniece, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 43439,- (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro) apmērā 

investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa – lietota 
autobusa iegādei  no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža, 
maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma 
lietošanu. 

3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma 

saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts 
kasi. 

5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

6. Atcelt Valkas novada domes 2015.gada 16.novembra lēmumu „Par aizņēmuma ņemšanu Valkas 
novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei” (protokols 
Nr.15, 1.§). 

7. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs. 
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 
2.  Par darba kārtības 2.jautājumu 
     ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

 
Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Rogainis,  M.Stabulniece,    

A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav, pieņēma 
lēmumu 2.§. 

2.§ 
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu  

______________________________________ 
(I.Grandava) 

 
Pašvaldībām, kas iedzīvotāju ienākuma nodokli saņem caur Valsts kases sadales kontu, tiek 

garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk kā 96% apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka  
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tiek noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa 
ceturkšņiem sekojošā apmērā: I ceturksnī – 20%, II ceturksnī – 24%, III – ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 
29%. 

 Lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu finanšu plūsmu, pašvaldības funkciju nepārtrauktu 
izpildi, Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR 250000,- (divi simti 
piecdesmit  tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz 
saimnieciskā gada beigām. 

    Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹., 
23.panta, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, 
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Rogainis, M.Stabulniece, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome  
N O L E M J: 
 

1. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR 250000,- (divi simti 
piecdesmit tūkstoši euro)  no Latvijas Republikas Valsts kases.  

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada (2016.gada) 
beigām no aizņēmuma saņemšanas brīža ar atlikto maksājumu 4 mēneši, maksājot LR Valsts 
kases noteiktos procentus par aizņēmuma lietošanu. 

3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
4. Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša 

lēmuma saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar 
LR Valsts kasi. 

5. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 
V.A.Krauklis: 
 
 Ārkārtas sēdi slēdzam. Paldies par darbu!  
 
Sēde slēgta 2015.gada 17.decembrī plkst.9:55 
 
Sēdi vadīja: 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                   V.A.Krauklis 
 
Sēdi protokolēja: 
 
Valkas novada domes kancelejas vadītāja                  G.Ukre 
 
2015.gada 17. decembrī 
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