PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 19.martā
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Sēde sasaukta plkst.11.00
Sēdi atklāj plkst.11.03
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;
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics;
Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Mindaugas Bitinas ;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumiem.
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietu izveide pie
Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai
2. Par Preiļu novada pašvaldības ilgtermiņa saistībām projekta ““Bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” īstenošanai
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada ,Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 19.marta Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietu izveide pie
Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai
2. Par Preiļu novada pašvaldības ilgtermiņa saistībām projekta ““Bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” īstenošanai
1.§
Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas,
Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai
(Ziņo: M. Plivda, P. Rožinskis)
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu Riebiņu novada
dome vēlas iesniegt Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta
pieteikumu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam,
kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400
000 euro apmērā.
Lai varētu saņemt valsts budžeta aizņēmumu, ir jābūt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk – VARAM) pozitīvam atzinumam par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi
teritoriālajai reformai.

Investīciju projekts atbilst VARAM izvirzītajiem nosacījumiem:
1) investīciju projekts ir iekļauts Riebiņu novada attīstības programmas investīciju plānā: http://riebini.lv/upload/Dokumenti/2019.gads/Attistiibas_prograamma_2019_2025_gala_redakcija/iv_sejums_galaredakcija.pdf VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana; RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība , projekts Nr.109 “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša,
Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā”;
2) investīciju projekta aprakstā sniegts pamatojums projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai pēc
administratīvi teritoriālās reformas, ir sniegts izvērtējums par infrastruktūras iekļaušanos jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā, vienlaikus ņemot vērā vietējo
kopienu attīstības vajadzības, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību jaunveidojamo pašvaldību teritoriālajās vienībās(pielikums – Informācija par investīciju projektu);
3) administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā noteiktajos gadījumos ir jāiesniedz pozitīvs Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu komisijas lēmums, kas pamato investīciju projekta nepieciešamību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā:
“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.
Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2021.gadā projektā paredzēto
būvdarbu veikšanai – EUR 400000 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 20.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās
daļas 5. punktu,
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Saskaņot projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas
pagastā Riebiņu novadā” kā atbilstošu publiskās ārtelpas attīstības nodrošināšanai un iekļaušanai
jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā.
2. Saskaņot ilgtermiņa saistību uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas investīciju plānā
paredzētā projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas
pagastā Riebiņu novadā” realizācijai un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.
3. Ņemt aizņēmumu projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem
Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai EUR 400000 (četri simti tūkstoši euro ) apmērā.
4. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada maiju.
5. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: tabula “Informācija par investīciju projektu” uz 3 lapām.
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Sagatavotājs: Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele
3. §
Par Preiļu novada pašvaldības ilgtermiņa saistībām projekta
““Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” īstenošanai
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" 2020.gada 10.decembra vēstuli
Nr.2.1./75 par atļauju piedalīties Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes iekāru izveide poligonā “Cinīši””,
PREIĻU NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU FINANŠU KOMISIJA, ņemot vērā
Iedzīvotāju reģistra datus uz 01.07.2020., ka iedzīvotāju skaits
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
Piekrist, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" uzņemas realizēt projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” ar kopējām investīcijām EUR 8 719
222.00, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 6 952 809.00, no kurām ERAF finansējums veido 5 909 887.65
EUR jeb 85%, un neattiecināmās izmaksas EUR 1 766 413.00. Līdzfinansējumu 15% no attiecināmajām izmaksām EUR 1 042 921.35 apmērā un visas ar projektu saistītās neattiecināmās izmaksas uzņemas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA". Preiļu novada pašvaldības finansējums šī projekta realizācijai nav nepieciešams.
Sēdi slēdz: plkst. 11.20
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

M. Plivda

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

____________________

P. Rožinskis

Aglonas novada domes priekšsēdētājs

_____________________

J. Butēvics

Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

____________________

M. Bitinas

Protokolists

____________________

L. Skutele

Protokols parakstīts 2021.gada 19.martā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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