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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Valkā,

2017.gada 19.jūnijā

Sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā plkst.16:00.
Sēdi atklāj 2017.gada 19.jūnijā plkst.16:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Valdis ŠAICĀNS,
Sandra PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Līga Čukure – novada domes jurists
Aksana Markoviča – sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Aivars Cekuls – izpilddirektors
Dainis Čapiņš – TIB vadītājs
Guntis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes ārkārtas sēdi un lūdz nobalsot par 2017.gada 19.jūnija
domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR - 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2017.gada 19.jūnija domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.
2. Par Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja velosipēdu nomas maksas apstiprināšanu.
3. Par uzaicinājumu uz tūrisma festivālu Turcijā.
4. Par Aivara Cekula atbrīvošanu no Valkas novada domes izpilddirektora amata.
1.§
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu
____________________________
(I.Markova)
Pašvaldībām, kas iedzīvotāju ienākuma nodokli saņem caur Valsts kases sadales kontu, tiek
garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi atbilstoši Likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam”

18.pantam tiek noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa
ceturkšņiem sekojošā apmērā: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24%, III – ceturksnī – 26%, IV ceturksnī –
28%.
Lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu finanšu plūsmu, pašvaldības funkciju nepārtrauktu izpildi,
Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR 150000,- (viens simts piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz saimnieciskā gada
beigām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 19.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas 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 vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 150000,- (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts
kases budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada (2017.gada) beigām
ar septembra mēnesi pēc pievienotā grafika, 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.
2.§
Par Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja velosipēdu nomas maksas apstiprināšanu
______________________________________________________________________
(D.Čapiņš, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskata Tūrisma un informācijas biroja 2017.gada 8.jūnija iesniegumu par
velosipēdu un tā inventāra nomas maksas apstiprināšanu. Nomas maksas apstiprināšana nepieciešama,
lai Tūrisma informācijas birojā Rīgas ielā 22, Valkā būtu iespējams iznomāt velosipēdus un tā inventāru.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 19.jūnija lēmumu (protokols
Nr.7, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
a)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.
5.

Apstiprināt maksu par Valkas novada t ūrisma un informācijas biroja velosipēdu nomu
saskaņā ar
pielikumu.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes Valkas novada tūrisma un informācijas biroja vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par uzaicinājumu uz tūrisma festivālu Turcijā
__________________________________________________
(V.A.Krauklis)

Dome saņēmusi Mersinas pašvaldības
2.starptautisko tūrisma festivālu no š.g.
3.1.1./17/1119). Mersinas mērija ielūdz 12
Adanas lidostas līdz Mersinai un atpakaļ.

mēra Burhanettin Kocamz (Turcija) ielūguma vēstuli uz
7.-9. jūlijam Mersinas pilsētā (reģ. 15.06.2017. Nr.
personas, apmaksājot viesnīcu, ēdināšanu, transfēru no
Valkas novadu 2.starptautiskajā tūrisma festivālā varētu

pārstāvēt Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvš “Spriņģi” (četri pāri un kolektīva vadītāja).
Vienas personas lidojuma biļete Rīga- Adana- Rīga ir 326,90 euro. Kopā nepieciešams 3922,80 euro.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada
19.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.
5.

Atbalstīt Valkas novada domes delegācijas 9 cilvēku sastāvā piedalīšanos 2.starptautiskajā tūrisma
festivālā Mersinā (Turcija), no 2017.gada 7.jūlija līdz 9.jūlijam, piešķirot finansējumu EUR 450,- (četri
simti piecdesmit euro) no Valkas novada domes budžeta un finansējumu EUR 450,- (pieci simti
piecdesmit euro) no Saieta nama “Lugažu muiža” budžeta.
Uzdot Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai apmaksāt lidojuma biļetes no Valkas
novada domes konta un iekasēt no delegācijas dalībniekiem biļetes izmaksas, kas pārsniedz
piešķirtā finansējuma apjomu.
Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietnieks.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par Aivara Cekula atbrīvošanu no Valkas novada domes izpilddirektora amata
___________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)

Valkas novada domē 2017.gada 8.jūnijā tika saņemts Valkas novada domes izpilddirektora Aivara
Cekula iesniegums ar lūgumu atbrīvot no darba uz savstarpējās vienošanās pamata ar 2017.gada 1.jūliju
(30.jūnijs pēdējā darba diena).
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 11.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata izpilddirektoru.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 11.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Valkas novada domes izpilddirektora amata Aivaru Cekulu ar 2017.gada 30.jūniju (pēdējā
darba diena).
2. Aprēķināt un izmaksāt Aivaram Cekulam darba algu un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2017.gada 19.jūnijā, plkst.16:30
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

