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Sēde sasaukta 2015.gada 22.jūlijā plkst.9.45.
Sēdi atklāj 2015.gada 22.jūlijā plkst.9.45.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs Ivita Aumeistere.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Sandra PILSKALNE, Kristīne SIMONOVA, Mārtiņš KREILIS,
Ivars NOVIKS, Maruta STABULNIECE, Aivars GAILIS, Agris SIMULIS, Viesturs ZARIŅŠ, Unda OZOLIŅA,
Valdis ŠAICĀNS, Vita BĒRZIŅA, Valdis ROGAINIS.
Nepiedalās deputāti:
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Andis SULA - slims
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors
Guntis Bašķi – novada domes izpilddirektora vietnieks
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Aija Jurjāne – novada domes jurists
Zane Brūvere – sabiedrisko attiecību speciāliste
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – Vents Armands Krauklis, Kristīne Simonova, Valdis Rogainis, Sandra
Pilskalne, Ivars Noviks, Mārtiņš Kreilis, Maruta Stabulniece, Aivars Gailis, Vita Bērziņa, Valdis Šaicāns, Unda
Ozoliņa, Viesturs Zariņš, Agris Simulis, PRET – nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja
piedāvāto darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu
iegādei.
Deputāti atklāti balsojot apstiprina ārkārtas domes sēdes Nr.11 darba kārtību.
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1. Par darba kārtības 1.jautājumu
ZIŅO – I.Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
V.A.Krauklis – informē deputātus par aizņēmuma ņemšanu transporta līdzekļu iegādei.
A.Cekuls – sniedz informāciju par to, kādas funkcijas veiks šis auto.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, U.Ozoliņa, K.Simonova, A.Simulis,
V.Rogainis, M.Kreilis, I.Noviks, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti
(V.Šaicāns, A.Gailis), pieņēma lēmumu 1.§.
1.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, V.Rogainis, V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne)
ZIŅO – Iveta Markova
UZSTĀJAS – V.A.Krauklis, V.Rogainis, V.Zariņš, A.Simulis, S.Pilskalne
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus 2015.gada budžeta projektam, secinām, ka nepieciešami
apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā.Valkas novada domei nav pieejami
tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu, struktūrvienību auto parks novecojis, lieli līdzekļi
tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu
(protokols Nr.2, 10.§) „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo
transporta līdzekļu iegādei atbilstoši pielikumam. Pēc veiktā iepirkuma „Jaunas specializētās kravas
automašīnas ar manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu piegāde” rezultātiem, nepieciešams aizņēmums
līdz EUR 221430,-.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22., 22¹., 23.panta, Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumu Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 15.panta 1.daļas
1.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
U.Ozoliņa, K.Simonova, A.Simulis, V.Rogainis, M.Kreilis, I.Noviks, M.Stabulniece, V.Bērziņa, S.Pilskalne),
PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (V.Šaicāns, A.Gailis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 221430.- (divi simti divdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro) apmērā
investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa – jaunas
specializētas kravas automašīnas ar manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu iegādei no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža, 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.
Sēde slēgta 2015.gada 22.jūlijā, plkst.10.00
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