PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2020.gada 11.decembrī

Nr.7

Sēde sasaukta plkst.11.00
Sēdi atklāj plkst.11.02
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Sēdi protokolē- Preiļu novada domes sekretāre Liene Skutele
Sēdē piedalāsRiebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Sēdē nepiedalāsAglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics – tehnisku iemeslu dēļ;
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska – cits iemesls;
Sēdē piedalās administrācijas darbinieki:
Ilona Žukova – Preiļu novada domes juriste;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumiem.
Darba kārtība:
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” realizācijai
2. Par saskaņojumu aizņēmuma ņemšanai projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” realizācijai.
3. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 3.700 pārbūve”
realizācijai
4. Par Preiļu novada domei piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 2A, Preiļi, iznomāšanu
Sēdes vadītāja informē, ka Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis izsaka priekšlikumu
izņemt no darba kārtības :
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” realizācijai
2. Par saskaņojumu aizņēmuma ņemšanai projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” realizācijai.
3. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 3.700 pārbūve”
realizācijai

Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada ,Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
Izņemt no darba kārtības šādus jautājumus:
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve” realizācijai
2. Par saskaņojumu aizņēmuma ņemšanai projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve” realizācijai.
3. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 un km 2.720- 3.700 pārbūve”
realizācijai
un apstiprināt šādu 2020.gada 11.decembra Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par Preiļu novada domei piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 2A, Preiļi, iznomāšanu
1.§
Par Preiļu novada domei piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 2A, Preiļi, iznomāšanu
(Ziņo: M. Plivda, I. Žukova, izsakās :P. Rožinskis)
Preiļu novada domē 2020.gada 28.maijā tika pieņemts lēmums (protokols Nr.9, p.16) par Preiļu novada
domei piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 2A, Preiļi ar kopējo platību 166,6m 2 iznomāšanu uz 2
(diviem) gadiem SIA “Roof trade”, reģistrācijas Nr. 51503084981, skārdnieku darbnīcas un noliktavas
izveidei, nosakot nomas maksu EUR 71,64 (septiņdesmit viens eiro un 64 centi) ar PVN.
Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr.21, p.1) pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4-25/2020/33 termiņu uz 10 (desmit) gadiem un atbalstīt,
ka SIA “Roof trade” veic logu un durvju logu nomaiņu ēkai par saviem līdzekļiem ( kopējās izmaksas
EUR 1772,34).
“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.
Komisija pieņem lēmumus bez balsošanas, vienojoties, ja neviens no komisijas locekļiem neiebilst. Ja
iebilst kaut viens no komisijas locekļiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek pieņemts, ja to atbalstījušie
komisijas locekļi pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību kopskaita atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem.
Ievērojot Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu – protokols Nr. 21, 1.§, pamatojoties
uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu,
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Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Atbalstīt, ka tiks pagarināts neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4-25/2020/33 termiņš uz 10
(desmit) gadiem.
2. Saskaņot, ka SIA “Roof trade”, reģistrācijas Nr. 51503084981 , tiks atbrīvots no 2020.gada 08.jūnijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 4-25/2020/33 noteiktās nomas maksas EUR
71,64 (septiņdesmit viens euro un 64 euro centi) nomas maksas uz 30 (trīsdesmit) mēnešiem,
veicot grozījumus neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4-25/2020/33.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada domes juridiskā daļa.
Pielikumā:
1. Preiļu novada domes 2020.gada 28.maija lēmums (protokols Nr.9, p.16) uz 1 (vienas) lapaspuses.
2. Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra lēmums (protokols Nr.21, 1.§) uz 1 (vienas) lapaspuses.
Sagatavotājs: I.Žukova
Sēdi slēdz: plkst. 11.08
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

____________________

M. Plivda
P. Rožinskis

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