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Nr.5

Sēde sasaukta 2019.gada 8.aprīlī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 8.aprīlī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Agris KRASTIŅŠ, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Aivars GAILIS, Sandra
PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS – atvaļinājumā
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Agris SIMULIS – aizņemts pamatdarbā
Andris DAINIS – aizņemts pamatdarbā
Vilmārs VESINGI – aizņemts pamatdarbā
Dace BAŠĶE – ārsta apmeklējums
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Ainārs Zābers - izpilddirektors
Ivo Leitis – sabiedrisko attiecību speciālists
Toms Simtiņš – projektu vadītājs
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš atklāj novada domes ārkārtas sēdi un lūdz
deputātus apstiprināt iesniegto domes sēdes darba kārtību (pielikumā).
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 deputāti (A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Gailis, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2019.gada 8.aprīļa novada domes ārkārtas sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Kārķu pagastā” realizācijai.
2. Par projekta “Izzini un dari Zvārtavas pagastā” līdzfinansēšanu.

1.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai
____________________________________________________________________
(I.Markova, V.Zariņš)
Valkas novada dome 2019. gada 19. februārī ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/026, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr.645 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi, ES un Latvijas Republikas

normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2017. gada 22. decembra lēmumu
Nr. 39-2-60/13764 par projekta iesnieguma “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Kārķu pagastā” apstiprināšanu ar nosacījumiem ietverto nosacījumu izpildi.
Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana atbilstoši pašvaldības attīstības
programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību,
palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta
ietvaros plānota viena aktivitāte - ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagasts,
Valkas novads.
Projekta ietvaros:
1. tiks atjaunota Valkas novadā esoša degradētā teritorija 0,6680 ha platībā, kas pielāgota jaunu
komersantu izveidošanai un /vai esošo komersantu paplašināšanai;
2. tiks radītas jaunas 8 darbavietas atjaunotajā degradētajā teritorijā;
3. atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos 470 324,00 EUR apmērā.
Projekta kopējās izmaksas pēc noslēgtās vienošanās ar CFLA ir EUR 1581623.38, taču reālās izmaksas
pēc iepirkumiem ir EUR 1402282.57, kuras veidojas pēc:
• Īpašumu "Katlu māja" un "Kokogļu cehs" apvienošana īpašumā "Zaļkalni" (līgums nr. VND/422/17/63, Aida Indusa) – EUR 340.00 (apmaksāts);
• “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ražošanas ēkas
būvprojekta izstrāde (līgums nr. VND/4-22/17/206, SIA “Geo Consultants”) – EUR 41382.00
(apmaksāts);
• “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ražošanas ēkas
būvprojekta autoruzraudzība (nav noslēgts līgums, SIA “Geo Consultants”) – EUR 3388.00;
• Būvprojekta "Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā"
ekspertīze (līgums nr. VND/4-22/18/61, SIA “LBS-Konsultants”) – EUR 8470.00 (apmaksāts);
• Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība (nav noslēgts līgums, SIA
“BAZALTS”) - EUR 1320966.95;
• Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvdarbu būvuzraudzība (nav noslēgts
līgums, SIA “Marčuks”) - EUR 27735.62.
2016., 2017. un 2018. gados veikti maksājumi par EUR 50192.00. Plānots saņemt avansu 90% apmērā no
ERAF finansējuma EUR 187364.42. Tādējādi nepieciešamā aizdevumu summa sastāda EUR 1164726,15.
Kopējās izmaksas EUR 1402282.57 sastāda:
• Attiecināmās izmaksas EUR 1037752.80:
▪ ERAF finansējums EUR 208182.69;
▪ Snieguma rezerve EUR 262141.23;
▪ Valsts dotācija EUR 22242.27;
▪ Pašvaldības līdzfinansējums EUR 545186.60.
• Neattiecināmās izmaksas – pašvaldības finansējums EUR 364 529.77.
Pašvaldības finasējums kopā: EUR 909716.37.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 1164726.15 projekta “Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagstā” realizācijai pamatojoties uz likuma “Par valsts
budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punkta 1.apakšpunktam.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 19. punkta
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti
(A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 1164726,15 (viens miljons viens simts sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti
divdesmit seši euro un 15 centi) projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Kārķu pagastā” realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, trīsdesmit 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.

2.§
Par projekta „ Izzini un dari Zvārtavas pagastā”
līdzfinansēšanu
_________________________________________________________
(G.SMANE)
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Atrodi laiku sev” valdes priekšsēdētājas A. Paulsones ar
lūgumu līdzfinansēt biedrības izstrādāto projektu „Izzini un dari Zvārtavas pagastā” 10% vai 537 EUR
apmērā no kopējām projekta izmaksām, ja projekts tiks atbalstīts biedrības “Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu konkursa IV kārtā.
Projekta ietvaros plānots noorganizēt 10 mācību seminārus un 1 pieredzes apmaiņas braucienu,
tādējādi dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas, palielinot iedzīvotāju interešu loku, pilnveidojot
prasmes un iespējas, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu pakalpojumu vai produktu piedāvājumam
Zvārtavas pagastā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 5370 (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit eiro), t.sk.,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% vai EUR 4833.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6. punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Atrodi laiku sev” projekta pieteikumu „Izzini un dari Zvārtavas pagastā”, ja
projekts tiks atbalstīts vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga
brīvā laika pavadīšana” projektu konkursa IV kārtā, ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām vai EUR 537. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5370, 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

