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ĀRKĀRTAS  SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA 
 

Valkā       Nr. 7    2015.gada 15.maijā 
                  

 
DARBA KĀRTĪBA : 
 
1. Par aizņēmuma ņemšanu Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un 

materiālās bāzes uzlabošanai. 

ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

 
 

1.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu  

infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 
 ____________________________________________________________________  

(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, V.Šaicāns, S.Pilskalne, U.Ozoliņa)  
 

Izvērtējot Valkas novada izglītības iestāžu iesniegumus 2015.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 domes 2015.gada 29.janvāra 
lēmumu (protokols Nr.2, 10.§) „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” un šī lēmuma 2015.gada 
15.aprīļa grozījumiem, tika pieņemts lēmums 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 
341959,80 (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit deviņi euro 80 centi). 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹., 23.panta, 
Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, 
K.Simonova, S.Pilskalne, M.Kreilis, V.Rogainis, I.Noviks, A.Gailis, M.Stabulniece, A.Sula, V.Zariņš, 
U.Ozoliņa, V.Šaicāns, A.Simulis, V.Bērziņa), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 341959,80 (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit 

deviņi euro 80 centi). 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. 

mailto:novads@valka.lv


Pielikums 
Valkas novada domes 

2015.gada 15.maija ārkārtas sēdes lēmumam 
(protokols Nr.7, 1.§) 

 

 

    
 

 Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu  
infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 2015 

      Nr. 
p.k. 

Iestāde, struktūrvienība Izdevumi 
EUR  

bez PVN 
EUR  

ar PVN 

1. Valkas pamatskola 
telpu renovācija 28871,29 34934,26 

apkārtnes renovācija 32223,40 38990,31 

2. PII Pasaciņa telpu renovācija 71955,78 87066,49 

3. Valkas ģimnāzija telpu renovācija 23493,76 28427,45 

4. Kārķu pamatskola telpu renovācija 84503,68 102249,45 

5. Vijciema pamatskola telpu renovācija un malkas šķūnis 32125,38 38871,71 

6. Izglītības iestādes datortehnika  9438,12 11420,12 

  Kopā   282611,41 341959,80 

       

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 


