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Sēde sasaukta 2021.gada 3. septembrī plkst.15.00.
Sēdi atklāj 2021.gada 3. septembrī plkst.15.00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas sēžu protokolu vadītāja Ilva
Asejeva
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Maruta STABULNIECE, Gita AVOTE, Aigars ROGA,
Andris DAINIS, Viesturs ZARIŅŠ, Guntis ALBERGS, Dace BAŠĶE, Agnis BIRKAVS
Nepiedalās deputāti:
Vilmārs VESINGI - aizņemts pamatdarbā
Agris KRASTIŅŠ – aizņemta pamatdarbā
Jānis ANŽE - aizņemta pamatdarbā
Sandra PILSKALNE - aizņemts pamatdarbā
Kristaps SULA - aizņemts pamatdarbā
Juris ŽUROVIČS - aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Rolands Rastaks - Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Ainārs Zābers – novada pašvaldības izpilddirektors
Gints Stālmeisters – Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Toms Simtiņš - Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2021./2022. mācību gadā.
2. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Lugažu laukuma labiekārtošana Valkā”
īstenošanai.
3. Par projekta “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos” izstrādi un iesniegšanu.
1.§
Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2021./2022. mācību gadā
_______________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)
2020.gada 27.augustā tika pieņemts Valkas novada domes lēmums “Par atbalstu skolēnu ēdināšanai
2020./2021. mācību gadā” (sēdes protokols Nr.10, 16.§).
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Šajā 2021./2022. mācību gadā arī nepieciešams šis atbalsts no pašvaldības puses, jo izglītojamo skaits
Valkas novada skolās nav mainījies, un šim mērķim paredzētais finansējums ir iekļauts skolu budžetā 2021.
gadam.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.
punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, G.Avote, M.Stabulniece,
A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, G.Albergs, D.Bašķe, A.Birkavs), PRET - nav, ATTURAS - nav ,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Noteikt skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā sporta programmā segt pusdienu
izmaksas (3,50 euro) par pusdienu reizi 2021./2022. mācību gada laikā.
2. Noteikt Valkas novada 5.- 6. klases skolēniem pašvaldības līdzmaksājumu 1 euro par pusdienu
reizi 2021./2022. mācību gada laikā.
3. Noteikt Valkas novada 7.-9. klases skolēniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valkas novada
pagastu teritorijās un kuri mācās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, pašvaldības līdzmaksājumu 1
euro par pusdienu reizi 2021./2022.mācību gada laikā.
4. Noteikt Valkas novada 7.-9. klases skolēniem, kuri mācās Ērģemes pamatskolā pašvaldības
līdzmaksājumu 1 euro par pusdienu reizi 2021./2022.mācību gada laikā.
5. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu direktori.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 1.septembri.
2.§
Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Lugažu laukuma labiekārtošana Valkā”
īstenošanai
_______________________________________________________________________________
(I.Grandava, V. A. Krauklis)
Apstiprinot 2021. gada Valkas novada pašvaldības budžetu, tika pieņemts konceptuāls lēmums par
prioritārā investīciju projekta “Lugažu laukuma labiekārtošana Valkā” īstenošanu, izmantojot iespēju
projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Lugažu laukums atrodas Valkas pilsētas centrā, un projekta mērķis ir to labiekārtot, noņemot laukumā
lielās betona plātnes un izbūvējot mazāku bruģētu laukumu ar apstādījumiem un strūklaku, lai tas būtu
pievilcīgāks gan Valkas iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Pēc laukuma pārbūves, nobruģētās ietves un
laukums ar apstādījumiem un strūklaku, būs pievilcīgs valcēniešiem un pilsētas viesiem, kā arī kultūras
pasākumu organizēšanai.
2021. gada 25. augustā ir saņemts pozitīvs atzinums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, kas atļauj ņemt aizņēmumu šī projekta īstenošanai.
Investīciju projekts ir iekļauts Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Investīciju
plānā sadaļā pie Valkas novada attīstības programmas.
Ir noslēgušies būvniecības iepirkumi un noslēgti līgumi:
1) Līgums par Lugažu laukuma pārbūvi ar SIA VN Bruģis par 535 234.34 EUR;
2) Autoruzraudzības līgums ar SIA Ceļu komforts par 2 625.70 EUR;
3) Būvuzraudzības līgums ar SIA Fortum par 9 438.98 EUR.
Kopējās investīciju projekta izmaksas 547 299.02 EUR.
Lai realizētu projektu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē 400 000.00 EUR.
Valkas novada pašvaldības dome no pamatbudžeta nodrošinās atlikušo summu 147 299.02 EUR
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par Valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta
trešās daļas 5.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, G.Avote, M.Stabulniece, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš,
G.Albergs, D.Bašķe, A.Birkavs), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 400 000.00 EUR (četri simti tūkstoši euro) investīciju projekta “Lugažu laukuma
labiekārtošana Valkā” īstenošanai 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 pašvaldības domes priekšsēdētāju slēgt
aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
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5. Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par projekta “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos” izstrādi un iesniegšanu
_______________________________________________________________________________
(T.Simtiņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība izstrādā projektu “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos”,
iesniegšanai Lauku atbalsta projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” ietvaros.
Projekta mērķis ir augšanas apstākļu uzlabošana vērtīgo koku sugām, izņemot laukā nevērtīgās koku
sugas. Projektu plānots īstenot Valkas pilsētas mežu saimniecībās:
1) "Pilsētas meži K. 94010075106", kadastra Nr. 94010075106 (0.28 ha);
2) "Pilsētas mežs 94010070137", kadastra Nr. 94010070137 (2.94 ha);
3) "Pilsētas meži K. 94010060274", kadastra Nr. 94010060274 (5.42 ha);
4) "Žurbi", kadastra Nr. 94010080501 (1.24 ha).
Paredzētā summa par 1 ha ir EUR 440, atbalsta intensitāte 8.5. aktivitātei ir 50% - īpašniekiem, kuriem
pieder 200 un vairāk hektāru meža vai 60% - mazākos meža īpašumos. Attiecīgi pie 50% atbalsta
intensitātes ir iespējams saņemt EUR 220 par 1 ha, pie 60% - EUR 264 par 1 ha. Valkas novada pašvaldībai
ir jāveic projekta priekšfinansēšana, atkarībā no atbalsta intensitātes EUR 2200 vai EUR 2640.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 3.
punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, G.Avote, M.Stabulniece,
A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, G.Albergs, D.Bašķe, A.Birkavs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos” izstrādi iesniegšanai Lauku
atbalsta projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
ietvaros.
2. Priekšfinansēt projekta īstenošanu, atkarībā no atbalsta intensitātes 2200,- EUR (divi tūkstoši divi
simti euro) vai 2640,- EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2021.gada 3. septembrī plkst. 15.25
Sēdi vadīja Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts) V.A.Krauklis

