PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2020.gada 27.oktobrī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.08.30
Sēdi atklāj plkst.08.33
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija
Zarāne
Sēdi protokolē- Preiļu novada domes sekretāre Liene Skutele
Sēdē piedalās- Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska,
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis,
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics,
Piedalās pašvaldību administrācijas darbinieki un uzaicinātie:
Aglonas novada domes juriste Inta Klindžāne
Sēdes vadītāja Klavdija Zarāne iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumiem.
Darba kārtība:
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā” realizācijai
2. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūve” realizācijai
3. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve,
apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā” realizācijai
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2020.gada 27.oktobra Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā” realizācijai
2. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūve” realizācijai
3. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve,
apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā” realizācijai

1.§
Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve,
apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā” realizācijai
(Ziņo: K., Zarāne, J. Butēvics, izsakās: A. Brakovska, P. Rožinskis)
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – MK noteikumi Nr.456, 2020.gada 30.septembrī Aglonas novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.
2020.gada 23.oktobrī saņemta VARAM vēstule Nr. 1-132/9434 par atbalstītajiem investīciju projektiem. Atbalstāmo projektu saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu
Nr. 616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz aizņēmuma pieprasījumi atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus. Divi mēneši tiek skaitīti no 2020.gada 20.
oktobra.
Aglonas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve,
apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP
2020/08), kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, iesniedza SIA “Krustpils” ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 221 200,94 bez PVN.
Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir astoņi kalendārie mēneši no līguma
noslēgšanas dienas.
Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un 2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 200 739,86 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem.
Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 13.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta
2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”,
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Ņemt aizņēmumu projekta ,,Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas
novada Grāveru ciemā” realizācijai EUR 200 739,86 (divi simti tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
deviņi euro 86 euro centi) apmērā, tai skaitā EUR 60 221,96 apmērā 2020.gadā, EUR 140 517,90
apmērā 2021.gadā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada martu.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Aglonas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem.
Sagatavotājs: Aglonas novada domes juriste I.Klindžāne
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2.§
Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūve” realizācijai
(Ziņo: K. Zarāne)
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – MK noteikumi Nr.456, 2020.gada 30.septembrī Aglonas novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.
2020.gada 23.oktobrī saņemta VARAM vēstule Nr. 1-132/9434 par atbalstītajiem investīciju projektiem.
Atbalstāmo projektu saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 616
“Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem
pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz aizņēmuma pieprasījumi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus. Divi mēneši tiek skaitīti no 2020.gada 20. oktobra.
Aglonas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas iekšēja plānojuma iekārtošana ar izmantošanas veida izmaiņām” (Iepirkuma identifikācijas
Nr. ANP 2020/10), kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, iesniedza SIA “Defass - D” ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 217 189,63, PVN
21% EUR 45 609,82, izmaksas kopā būvdarbiem ar PVN - EUR 262 799,45 (divi simti sešdesmit divi
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro 45 euro centi).
Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir trīs kalendārie mēneši no līguma
noslēgšanas dienas.
Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un 2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 231 547,50 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem.
Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 13.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta
2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”,
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Ņemt aizņēmumu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve” realizācijai EUR
231 547,50 (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit septiņi euro 50 euro centi)
apmērā, tai skaitā EUR 69 464,25 apmērā 2020.gadā, EUR 162 083,25 apmērā 2021.gadā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada martu.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Aglonas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem.
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Sagatavotājs: Aglonas novada domes juriste I.Klindžāne
3.§
Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve,
apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā” realizācijai
(Ziņo: K. Zarāne)
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – MK noteikumi Nr.456, 2020.gada 30.septembrī Aglonas novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.
2020.gada 23.oktobrī saņemta VARAM vēstule Nr. 1-132/9434 par atbalstītajiem investīciju projektiem.
Atbalstāmo projektu saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 616
“Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem
pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz aizņēmuma pieprasījumi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus. Divi mēneši tiek skaitīti no 2020.gada 20. oktobra.
Aglonas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „ Jaunās ielas un Jaunatnes ielas
pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.
ANP 2020/10), kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma
prasībām, iesniedza SIA “Krustpils” ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 242 496,35 bez PVN.
Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir astoņi kalendārie mēneši no līguma
noslēgšanas dienas.
Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un 2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 220 065,43 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem.
Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 13.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta
2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”,
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Ņemt aizņēmumu projekta ,,Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana
Aglonas novada Šķeltovas ciemā” realizācijai EUR 220 065,43 (divi simti divdesmit tūkstoši
sešdesmit pieci euro 43 euro centi) apmērā, tai skaitā EUR 66 019,63 apmērā 2020.gadā, EUR
154 045,80 apmērā 2021.gadā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada martu.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Aglonas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem.
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Sagatavotājs: Aglonas novada domes juriste I.Klindžāne
Sēdi slēdz: plkst. 08.42
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

_____________________

K. Zarāne

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja

_____________________

A. Brakovska

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

_____________________

P. Rožinskis

Aglonas novada domes priekšsēdētājs

_____________________

J. Butēvics

Sēdes protokolētājs

_____________________

L. Skutele

Protokols parakstīts 2020.gada 27.oktobrī
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