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Valkas novadā, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē
Sēde sasaukta 2020.gada 30.septembrī plkst.8.00.
Sēdi atklāj 2020.gada 30.septembrī plkst.8.00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Ivita Aumeistere.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Dace BAŠĶE, Agris KRASTIŅŠ, Agris SIMULIS, Viesturs
ZARIŅŠ, Jānis ANŽE, Maruta STABULNIECE, Aivars GAILIS, Andris DAINIS, Varis JUŠKEVIČS
Nepiedalās deputāti:
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Vilmārs VESINGI – aizņemts pamatdarbā
Sandra PILSKALNE – aizņemta pamatdarbā
Kristaps SULA – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Ainārs Zābers – novada domes izpilddirektors
Gints Stālmeisters – Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Inga Aleksejeva – Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj 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.Zariņš, V.Juškevičs, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada domes 2020.gada 30.septembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamo īpašumu pieslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.
Deputāti atklāti balsojot apstiprina ārkārtas domes sēdes Nr.12 darba kārtību.
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1.§
Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamo īpašumu pieslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
_________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis, A.Simulis)
Valkas novada dome ir realizējusi trīs kārtas projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā” I, II un III kārta. Lai nodrošinātu pieslēgumu izbūvi un veicinātu iedzīvotājus pieslēgties
centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, pamatojoties uz Valkas novada domes
2020.gada 25.jūnija Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”. Šobrīd pilsētā būtu
nepieciešams pieslēgt vēl 290 ūdens un kanalizācijas pieslēgumus.
Lai īstenotu nekustamā īpašuma pieslēgumu pievienošanu centralizētajai sistēmai, plānots izlietot
66700,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro), no kuriem nepieciešams ņemt aizņēmumu
Valsts kasē – 50 025 EUR (piecdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro), pašvaldības līdzfinansējums 25%
16675,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro). Līdz 2020.gada 31.decembrim
izlietoti tiktu 20010,00 EUR (divdesmit tūkstoši desmit euro), atlikusī summa tiktu izlietota 2021.gadā.
Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu ne mazāk kā 25% apmērā jeb 16675,00 EUR (sešpadsmit
tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro) no pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.4.punkta un likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punkta, 21.panta pirmās daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Zariņš, V.Juškevičs,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 50 025,00 EUR (piecdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro) nekustamo
īpašumu pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt trīsdesmit gadu laikā ar atlikto maksājumu 3
gadi, 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. Atcelt 2020.gada 27.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 15.§) “Par atbalsta pasākumiem iedzīvotāju
nekustamo īpašumu pieslēgšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem”.
6. Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
7. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
8. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2020.gada 30.septembrī, plkst.8.30
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

