PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2020.gada 16.novembrī

Nr.6

Sēde sasaukta plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst.9.00
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Sēdi protokolē- Preiļu novada domes sekretāre Liene Skutele
Sēdē piedalās- Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska;
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics,
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumiem.
Darba kārtība:
1. Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada ,Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2020.gada 16.novembra Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
1.§
Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
(Ziņo: P. Rožinskis)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 456 (turpmāk– MK
noteikumi) pašvaldībām ir iespēja iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk
– Ministrija) investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.
Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.apakšpunktu investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai
attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst MK noteikumu 3.1.2. punktā
minētajiem mērķiem:
3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie
risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie
saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai,
ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas uz transporta infrastruktūras 1 km
nepārsniedz 1 000 000 euro;
Saskaņā ar MK noteikumu 6. punktu pēc projektu izvērtēšanas tie tiks sakārtoti prioritārā secībā,
visaugstāko vērtējumu piešķirot tiem pašvaldību investīciju projektiem, kuriem no visa investīciju

projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais valsts budžeta aizdevuma īpatsvars,
ko plāno izmantot 2020. gadā.
Informējam, ka projekta realizāciju ir paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējuma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības
un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. specifisko atbalsta mērķi "Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešā
projektu iesniegumu atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas
reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" (Latgales programma), projekta
Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu
novadā” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 400 000, no tiem ERAF ir EUR 340 000
un pašvaldības finansējums EUR 60 000. Taču būvdarbu kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 604237,33,
pašvaldība plāno lūgt aizņēmumu EUR 204237,33, lai varētu pabeigt būvdarbus objektā “Riebiņu
novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve”.
Riebiņu novada domei saskaņā ar MK noteikumu 3.2. punktu pirms projekta iesniegšanas
jāsaņem saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas noteikta kā
administratīvais centrs.
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 20.pantā noteikts:
Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu,
galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo
un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības
pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
(turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju
priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc
mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu
komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību
iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Riebiņu novada domei saskaņā ar likumu jāsaņem saskaņojums no Apvienojamo Preiļu,
Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijas.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 278 “ Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid – 19 izplatību”
Ievērojot Riebiņu novada domes 2020.gada 12.novembra lēmumu – protokols Nr. 14, 1.§, pamatojoties
uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma” 20.pantu,
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas investīciju plānā
paredzēto projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona -Voveri km 0.650- 2,720 pārbūve” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Kopējais projekta finansējums 400 000 euro, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums
340 000 euro, pašvaldības finansējums 60 000 euro.
2. Būvdarbu kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 604237,33 un pašvaldība plāno lūgt aizņēmumu EUR
204237,33.
Pielikumā: Riebiņu novada domes 2020.gada 12.novembra protokola izraksts uz 2 lapaspusēm.
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Sēdi slēdz: plkst. 9.10
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

M. Plivda

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja

_____________________

A. Brakovska

Aglonas novada domes priekšsēdētājs

_____________________

J. Butēvics

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

____________________

P. Rožinskis

Protokols parakstīts 2020.gada 16.novembrī
Sagatavoja: L. Skutele
65322766
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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