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Valkas novadā, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, sēžu zālē
Sēde sasaukta 2020.gada 16.oktobrī plkst.11:00.
Sēdi atklāj 2020.gada 16.oktobrī plkst.11:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS,
Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps SULA, Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA - aizņemta pamatdarbā
Varis JUŠKEVIČS - aizņemts pamatdarbā,
Sandra PILSKALNE- sanāksmē,
Aivars GAILIS - aizņemts pamatdarbā,
Aivars SJADEME - aizņemts pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Ivita Aumeistere - Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs
Anda Mičule - Priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Gints Stālmeisters - Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs.
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj ārkārtas domes sēdi un iepazīstina ar tās darba
kārtību.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas
novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 16.oktobra domes ārkārtas sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” finansējuma palielināšanu.

1.§
Par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” finansējuma palielināšanu
____________________________________________________________________
(T.Simtiņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) vienošanos
par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Līguma Nr. 9.3.1.1/18/I/015). Projekts tiek
īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros.
Sākotnējās plānotās projekta kopējās izmaksas ir 655971,00 EUR, attiecināmās izmaksas
655971,00 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 557575,35 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 24598,91 EUR un
Valkas novada domes līdzfinasējums ir 73796,74 EUR. Pamatojoties uz veiktajiem iepirkumiem un
noslēgtajiem līgumiem, projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 939532,18 EUR. Attiecināmās izmaksas ir
916847,02 EUR, neattiecināmās izmaksas 22685,16 EUR. ERAF līdzfinansējums ir 557575,35 EUR, Valsts
budžeta dotācija 24598,91 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 357357,92 EUR.
Labklājības ministrija ir apstiprinājusi Vidzemes plānošanas reģiona iesniegtos deinstitualizācijas plāna
(DI) grozījumus, kurā Valkas novada domei ir noteiktas iepriekš minētās attiecināmās izmaksas un ERAF
līdzfinansējums. Lai Valkas novada dome varētu pretendēt uz papildu ERAF līdzfinansējumu, nepieciešams
iesniegt budžeta grozījumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, taču, lai šie grozījumi tiktu apstiprināti,
nepieciešams pievienot domes sēdes lēmumu par projekta finansējuma izmaiņām.
Pēc DI plāna grozījumiem Valkas novada dome projekta ietvaros plāno izveidot tikai trīs jaunus sociālos
pakalpojums plānoto četru vietā. Jauniešu mājas pakalpojums Varoņu ielā 40, Valkā, dzīv. 62 un 63 netiks
īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā Cimzes ielā 2, Valkā tiks
sniegts pakalpojums bērniem līdz 18 gadu vecumam. Valkas novada dome balstoties uz DI plāna
grozījumiem īstenos šādus pakalpojumus:
1. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);
2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E,
Valka);
3. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela
33, Valka).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” finansējuma izmaiņas, nosakot, ka
projekta kopējās izmaksas ir 939532,18 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 916847,02 EUR,
neattiecināmās izmaksas 22685,16 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 557575,35 EUR, Valsts budžeta
dotācija 24598,91 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 357357,92 EUR.
2. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai nosūtīt pieņemto lēmumu
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2020.gada 16.oktobrī, plkst.11:30.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

