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Sēde sasaukta pulksten 12:45
DARBA KĀRTĪBA :
1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”
realizācijai.
Ziņo – Iveta MARKOVA, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
2. Par dzīvokļa Varoņu ielā 37A – 6, Valkā iegādi.
Ziņo – Viesturs ZARIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2016.gada 17.jūnijā

Protokols Nr.7
1.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” realizācijai
________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Markova)

2015. gada 30. novembrī tika noslēgts līgums starp Valkas novada domi un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru par projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”
(līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) realizēšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu
jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
Projekta ietvaros plānota telpu renovācija (atjaunotas un izremontētas bijušās Valkas telegrāfa
ēkas iekštelpas 299,9 m 2 apjomā, Semināra ielā 21); pandusa izveide pie galvenajām ieejas durvīm
(izbūvēts specializēts panduss, lai iedzīvotāji ar kustību traucējumiem spētu nokļūt iekštelpās); jauniešu
iniciatīvu centra izveide 1. stāvā (izveidots jauniešu iniciatīvu centrs ar brīvā laika pavadīšanas un atpūtas
telpām, telpas semināriem, treniņiem un pasākumiem, virtuvīti, telpa konsultācijām un atbalstam krīzes
situācijās, biroja telpas jaunatnes organizācijām un informācijas centrs); hosteļa izveide 2. stāvā (ierīkots
hostelis 26 personām ar dušām, tualetēm un virtuvi); aprīkojuma iegāde (plānots iegādāties visu
nepieciešamo aprīkojumu, lai centrs spētu maksimāli labi funkcionēt, paredzēts iegādāties dažādas galda
spēles jauniešiem, mūzikas instrumentus, mūzikas aprīkojumu pasākumiem, mēbeles centram un
hostelim, elektroiekārtas virtuvei un brīvā laika pavadīšanas telpām).
Projekta nosaukums: “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”
Projekta plānotais kopējais finansējums: 108 073,85 EUR
Projekta faktiskais kopējais finansējums pēc veiktajiem iepirkumiem: 137 328,59 EUR
Plānots avanss: 20534 EUR
Projekta līdzfinansētājs: Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas
līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, 95% jeb 102 670,16 EUR
Valkas novada domes līdzfinansējums: 5% jeb 5403,69 EUR
Neattiecināmās izmaksas: 29 254,74 EUR
Projekta realizācijas termiņš: līdz 2016. gada 31. decembrim
Nepieciešams aizņēmums līdz EUR 116794.59 projekta realizācijai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav , ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 116794.59 (viens simts sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri
eiro un 59 senti) projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” (līguma
identifikācijas Nr. 4-7/22.) no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža ,divdesmit gadu laikā, 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.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
Valkā, 2016.gada 17.jūnijā
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2016.gada 17.jūnijā

Protokols Nr. 7
2.§
Par dzīvokļa Varoņu ielā 37A-6, Valkā iegādi
_______________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)

Valkas novada dome gatavo projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto
teritoriju Valkā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekts paredz
uzbūvēt Ražošanas ēku Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, nojaucot daudzdzīvokļu mājas Varoņu ielā 37A un
Varoņu ielā 39A. Jau šobrīd abu minēto ēku bijušajiem īrniekiem ir ierādītas citas dzīvojamās platības.
Abās ēkās visi dzīvokļi pieder Valkas novada domei, izņemot dzīvokli Varoņu ielā 37A-6, Valkā.
Dzīvoklis Varoņu ielā 37A-6, Valkā, Valkas novadā 33,7 m² platībā un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma 337/2101 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 9401 900
0110, Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 368 – 6, pieder Saulkrastu novada domei. Minētā
īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 1199,-.
Tā kā ir iecerēts ēkas nojaukt, tad Valkas novada dome 2016.gada 18.martā nosūtīja Saulkrastu
novada domei vēstuli ar līgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa Varoņu ielā 37A-6, Valkā, Valkas novadā,
kadastra numurs 9401 900 0110, pārdošanu Valkas novada domei par dzīvokļa kadastrālo vērtību.
Saulkrastu novada dome 2016.gada 25.maijā pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu un pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu” (protokols Nr.6, §34), ar kuru apstiprināja SIA
“EIROEKSPERTS” noteikto Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma Varoņu iela 37A-6, Valka, platība
33,7 m² kadastra apzīmējums 9401 900 0110, piespiedu pārdošanas vērtību – EUR 1200,- un nolēma
noslēgt ar Valkas novada domi pirkuma – pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta
un, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Gailis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iegādāties Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Varoņu ielā 37A-6, Valka,
platība 33,7 m², kadastra apzīmējums 9401 900 0110, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 337/2101 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas par EUR 1200,- (viens tūkstotis
divi simti euro), noslēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu.
2. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
3. Realizējot projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”
Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, atļaut nojaukt
Valkas novada domei piederošās dzīvojamās mājas Varoņu ielā 37A un Varoņu ielā 39A, Valkā,
Valkas novadā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
Valkā, 2016.gada 17.jūnijā

(personiskais paraksts)

G.Ukre

V.A.Krauklis

