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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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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
 
2014.gada 16.aprīlī                  Nr. 5 
 
Sēde sasaukta pulksten 8.00  
 
 
DARBA KĀRTĪBA : 
 
1. Par  aizņēmuma ņemšanu Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta 

līdzekļu iegādei. 
ZIŅO – I.Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas 
jautājumos 

2. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai. 
ZIŅO – I.Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas 
jautājumos 

3. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās 
bāzes uzlabošanai. 
ZIŅO – I.Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas 
jautājumos 

  
1.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada autonomo funkciju veikšanai  
nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei  

________________________________________________________________ 
(I.MARKOVA, V.A.KRAUKLIS, A.SJADEME) 

 
Izvērtējot Valkas novada  iestāžu iesniegumus 2014.gada budžeta projektam, secinām , ka 

nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada 
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu, struktūrvienību auto parks 
novecojis, lieli līdzekļi tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada 2014.gada 
27.janvāra domes sēdes lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 22.§)  
tika nolemts konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei atbilstoši pielikumam. Pēc veikto iepirkumu un cenu 
aptauju rezultātiem, nepieciešams aizņēmums līdz EUR 250034.16. 

      Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti 
vārdiski balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, 
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 250034.16 (divi simti piecdesmit tūkstoši trīsdesmit četri eiro 16 centi) 

apmērā investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu 
iegādei (pielikumā) no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

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

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

Pielikums 
 
 

Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei 

Nr.p.k. Iestāde,struktūrvienība Autotransports 

EUR 
piedāvājums 
bez PVN 

EUR 
piedāvājums 
ar PVN 

1. 
Valkas novada dome - 
policija 

automašīna   15200.00 18392.00 

automašīnas trafarēšanas 
pakalpojumi 2082.86 2520.26 

2. Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļa Jaunas traktortehnikas piegāde 86650.00 104846.50 

3. 
Valkas ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaļa automašīna 11042.15 13361.00 

4. Bērnu jaunatnes sporta skola automašīna  11177.69 13525.00 

5. 
Valkas pagasta komunālā 
saimniecība 

2 automašīnas - 
komerctransports 22084.30 26722.00 

6. Ērģemes pagasta pārvalde autobuss 37900.00 45859.00 

7. 
Vijciema pagasta komunālā 
saimniecība 

Zāles pļaušanas traktors ar 
aprīkojumu 2602.81 3149.40 

          8. Zvārtavas pagasta pārvalde autobuss 17900.00 21659.00 

  Kopā   206639.81 250034.16 

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 

 
2.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai  
________________________________________________________________ 

(I.MARKOVA) 
 

Ar Valkas novada 2014.gada 27.janvāra domes sēdes lēmumu „Par konceptuālu atbalstu 
aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 22.§) tika nolemts konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai atbilstoši pielikumam. Valkas novada domei nav 
pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.  
 Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta 6.punkta 1.apakšpunktam, 
pašvaldības līdzfinansējuma nav mazāks, kā 20 % no kopējām izmaksām, nepieciešamā aizņēmuma 
apmērs nav lielāks, kā 80 % no kopējām izmaksām. 
 Pēc iepirkuma  „Ceļa seguma periodiskā uzturēšana Kronvalda un Tālavas ielās Valkas pilsētā” 
procedūras izvērtēšanas, piedāvājuma cena EUR 43297.06, ar PVN 52389.44. Nepieciešamais 
aizņēmuma apmērs 80%  EUR 41911.55. 
 Pašvaldības līdzfinansējums  EUR 10477.89.  

   Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J: 
 

1. Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 41911.55 (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit eiro un 
55 centi) apmērā investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai – „ Ceļa seguma periodiskā 
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uzturēšana Kronvalda un Tālavas ielās Valkas pilsētā” no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma 
atmaksu. 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža 
ar atlikto maksājumu 2 gadi, 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. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

3.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu  

infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai  
________________________________________________________________ 

(I.MARKOVA) 
 

Izvērtējot Valkas novada izglītības iestāžu iesniegumus 2014.gada budžeta projektam, secinām, 
ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi izglītības iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. 
Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Ar Valkas novada 2014.gada 27.janvāra 
domes sēdes lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 22.§) tika nolemts 
konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiālās bāzes uzlabošanai pasākumiem atbilstoši pielikumam. Pēc veikto iepirkumu un cenu aptauju 
rezultātiem nepieciešams aizņēmums līdz EUR 415398,81. 

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.Bērziņa, 
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,   
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Ņemt aizņēmumu līdz  EUR 415398,81 (četri simti piecpadsmit tūkstoši trīsi simti deviņdesmit 
astoņi eiro 81 cents) apmērā investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiālās bāzes uzlabošanai (pielikumā) no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. 

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža 
ar atlikto maksājumu 2 gadi, 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. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Pielikums 
 
 

Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 

Nr.p.k. Iestāde,struktūrvienība Izdevumi 

EUR 
piedāvājums 
bez PVN 

EUR 
piedāvājums 
ar PVN 

1 PII Pasaciņa 

telpu remonts 24302.21 29405.67 

mēbeles 4556.25 5513.06 
ugunsdzēsības inventāra 
uzstādīšana 1571.70 1901.76 

teritorijas labiekārtošana 16680.00 20182.80 

2 Valkas ģimnāzija Valkas ģimnāzijas fasādes 
vienkāršota renovācija 114948.47 139087.65 
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Par jumta seguma nomaiņu Valkas 
ģimnāzijas darbnīcas ēkai 5944.69 7193.07 

3 Valkas pamatskola 

Mēbeļu iegāde mācību telpās un 
dabaszinību kabinetā 8116.83 9821.36 

virtuves trauki 2488.61 3011.22 

datortehnika 3933.00 4758.93 

Virtuves tehnoloģisko iekārtu un 
aprīkojuma piegāde un 
uzstādīšana Valkas pamatskolā 27474.00 33243.54 

Ēdnīcas telpu renovācija 43220.09 52296.31 

4 J.Cimzes Valkas mūzikas 
skola  

Valkas mūzikas skolas 
rekonstrukcija 35745.52 43252.08 

5 Ērģemes pamatskola 

garderobes remonts 10009.19 12111.12 

inventāra iegāde 2345.97 2838.62 

Bērnu dārza ēkas jumta noteku 
remonts 905.45 1095.59 

6 Ozolu pamatskola 

mājturības kabineta remonts. 5232.23 6331.00 

Ūdens atdzelžošanas iekārtas 
iegāde, piegāde un uzstādīšana. 
Sūknētavas jumta nomaiņa un 
siltināšana. Ozolu pamatskolā 
Zvārtavas pagastā 4699.62 5686.54 

7 Vijciema pamatskola Vijciema pamatskolas darbnīcas un 
bērnu dārza telpu renovācija 31130.97 37668.47 

  Kopā   343304.80 415398.81 

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis 
 
2014.gada 16.aprīlī 


