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Valkas novada domes sēdes darba kārtība
Pirmdien, 2018.gada 5.martā plkst.10:00 Beverīnas ielā 3, Valkā

Darba kārtība:
1. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam Autoceļa A3 tranzīta
maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā.
ZIŅO – Iveta Markova
2. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada Investīciju projektu
dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei.
ZIŅO – Iveta Markova
3. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu
īstenošanai.
ZIŅO – Iveta Markova
4. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzijā).
ZIŅO – Viesturs Zariņš

Valkas novada domes priekšsēdētājs
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2018.gada 5.martā

Protokols Nr.3

1.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes līdzfinansējumam
Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā
_________________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada dome 2016.gada 8.decembrī noslēdza līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas
Valsts ceļi” par A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas
robežas līdz Zemgales ielai darbu līdzfinansēšanu EUR 1738798.93 apmērā, kas ir 80% no būvdarbu
izmaksām. Ņemot vērā atklāta konkursa “Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa
Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai”, iepirkuma id.Nr. VND/2016/6K rezultātus,
2016.gada 4.oktobrī tika noslēgts līgums par būvniecību ar PS “RERE VIDE 1” par EUR 1796279.89 bez
PVN, EUR 2173498.66 ar PVN.
Par būvuzraudzību noslēgts līgums 2016.gada 11.oktobrī ar SIA “Jurēvičs un partneri” par EUR
26257.- ar PVN.
Par autoruzraudzību noslēgts līgums 2016.gada 11.oktobrī ar SIA “Ceļu komforts” par EUR 1452.ar PVN.
Kopējās projekta izmaksa EUR 2201207.66 ar PVN.
VAS Latvijas Valsts ceļi finansējums EUR 1738798.93.
Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 462408.73 :
25% apmērā EUR 115602.18 un 75% apmērā EUR 346806.55 atbilstoši Likuma par valsts
budžetu 2018.gadam 14.panta 7.punktam.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR - 10 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 115602.18 (viens simts piecpadsmit tūkstoši seši simti divi euro un 18
centi) izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai – līdzfinansējumam A3 ceļa
rekonstrukcijai Valkas pilsētā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 346806.55 (trīsi simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti seši euro un 55
centi) līdzfinansējumam A3 ceļa rekonstrukcijai Valkas pilsētā 75% no līdzfinansējuma no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
3. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi
no aizņēmuma
saņemšanas brīža divdesmit gadu laikā maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada
procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
4. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
6. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
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2.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada
Investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei
________________________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada dome plānojusi ņemt dalību ELFLA projektos. Nepieciešams izstrādāt
būvprojektus un būvprojektu ekspertīzes. Tā kā Valkas novada domes budžetā nav finanšu līdzekļu,
nepieciešams ņemt aizņēmumu:
1. Būvprojekta izstrādei ražošanas teritorijas izveidošanai, atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu
pagastā EUR 33105.60. Aizņēmuma līgums noslēgts ar Valsts kasi 17.05.2017, Nr.P-189/2017
par summu EUR 41382.-. Uz 2018.gada 1.janvāri izmantots aizņēmums EUR 8276.40. Ir CFLA
lēmums ar nosacījumiem;
2. Būvprojekta ekspertīzei – pēc iepirkuma rezultātiem SIA “LBS-Konsultants” – EUR 8470.-;
3. Būvprojekta izstrādei ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis” izveidošanai EUR 32186.-. Aizņēmuma
līgums noslēgts ar Valsts kasi 30.08.2017. Nr. P-470/2017 par EUR 45980,-. Uz 2018.gada
1.janvāri izmantots aizņēmums EUR 13794. Ir CFLA Lēmums ar nosacījumiem.
4. Būvprojekta ekspertīze – pēc iepirkuma rezultātiem SIA “POP-UP HOUSE” EUR 8772.50;
5. Būvprojekta izstrādei Valkas pašvaldības grantsceļu pārbūvei – SIA “Ceļu komforts” – EUR
13763.74
Kopējā summa, par kuru nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē, - EUR 96297.84.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 10 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 96297.84 (deviņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi
euro un 84 centi) Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei no
LR Valsts kases.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt piecu 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 priekšsēdētāja
IZRAKSTS PAREIZS

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes
Administratīvi juridiskās nodaļas
jurista palīgs
Valkā 2018.gada 5.martā
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3.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem
Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai
______________________________________________________
(I.Grandava)
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus 2018. gada budžeta projektam, secināms, ka
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Ar Valkas novada 25. janvāra 2018. gada domes lēmumu protokols Nr.1, 29.§ „Par konceptuālu
atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 4.pielikumam, tajā skaitā
Valkas pilsētas Lugažu laukuma seguma atjaunošanai.
Pēc veiktā iepirkuma rezultātiem secināms, ka Valkas pilsētas Lugažu laukuma seguma
atjaunošanai nepieciešams aizņēmums līdz EUR 59048.83 (ieskaitot PVN).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 10 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 59048.83 (piecdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 83
centi) izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai – Valkas pilsētas
Lugažu laukuma seguma atjaunošanai 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 priekšsēdētāja vietnieks
IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Administratīvi juridiskās nodaļas
jurista palīgs
Valkā 2018.gada 5.martā
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Nr. 3

4.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kutaisi (Gruzijā)
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2018.gada 2.marta
iesniegumu ar lūgumu komandēt uz Kutaisi (Gruzija) no 29.04.2018.- 04.05.2018. Brauciena mērķis –
Kutaisi mēra Džordži Čigvarija ielūgums uz Kutaisi pilsētas svinībām 2.un 3.maijā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta, Darba likuma 143.panta 4.daļas 1.punktu un 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski
balsojot: PAR - 10 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, V.Zariņš),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Kutaisi (Gruzija) no
2018.gada 29.aprīļa līdz 2018.gada 4.maijam (ieskaitot).
2. Apmaksāt ceļa izdevumus un dienas naudu 50% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 6
komandējuma dienām.
3. Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienās
2018.gada 29., 30.aprīlī un 1., 4.maijā piešķirt atpūtas dienas 2018.gada 9.,10.,11.un 18.maijā.
4. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Administratīvi juridiskās nodaļas
jurista palīgs
Valkā 2018.gada 5.martā

(personiskais paraksts)

G.Ukre

V.Zariņš
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Ielūguma vēstule
Latvijas Republikas
Valkas mēram
Ventam Armandam Krauklim
A.god., mēra kungs,
Man ir patiess gods Jūs sveicināt un izteikt visdziļāko cieņu Valkas pilsētai un personīgi Jums.
Man tāpat ir liels gods uzaicināt jūs uz Kutaisi pilsētas svinībām, kas tradicionāli notiks 2. maijā.
Mēs būsim priecīgi uzņemt Jūs mūsu pilsētā, kopā ar 2 pavadošajām personām. Tajā pašā laikā
lūdzam jūs informēt mūs par savu
lēmumu un delegātiem ne vēlāk kā 20. martā.
Visus izdevumus, kas saistīti ar izmitināšanu, maltīti un transportu Kutaisī, pilnībā uzņemas
uzņēmēja puse.
Papildu programma jums tiks nosūtīta papildus.
Lūdzu, nosūtiet mums informāciju Kutaisi pilsētas pašvaldības administrācijā, šādā adresē:
Kontaktpersona: Shorena Khukhua-Ārējo sakaru un starptautisko projektu nodaļas vadītāja
E-pasts: interrelations@kutaisi.gov.ge
Mob: +995 595294029
Ar cieņu
Džordži Čigvarija
Kutaisi pilsētas pašvaldības mērs
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