PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 26.martā

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Sēdi protokolē- Preiļu novada domes sekretāre Liene Skutele
Sēdē piedalās- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics;
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska;
Sēdē nepiedalās – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis – cits iemesls;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumiem.
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta ,, Brīvdabas un aktīvās atpūtas
parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” realizācijai
2. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve
Preiļos” realizācijai
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 26.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 ,, Brīvdabas un aktīvās atpūtas
parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” realizācijai
2. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve
Preiļos” realizācijai
1.§
Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta ,, Brīvdabas un aktīvās atpūtas
parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” realizācijai
(Ziņo: M. Plivda, A. Brakovska)
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu Vārkavas
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 EUR 309 469,42 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 Vārkavas novada attīstības programmas investīciju plānā:
http://www.varkava.lv/lv/augseja-izvelne/pasvaldiba/varkavas-novada-dome/attistibas-programma2012-2018 Vārkavas novada Attīstības programmas III. daļas 20. nodaļas „Investīciju plāns 2012 2018” aktualizētais variants (24.04.2018. sēdes lēmums Nr.52). Plānotie projekti 2015.-2018.
prioritārā secībā nr. 19 Projekts “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parks”, atbalstāmie uzdevumi atbilstoši
Vārkavas novada Attīstības programmas III. daļas Rīcības plānam 2012-2018.: U21 Uzlabot sporta
un atpūtas infrastruktūru ; U23 Radīt labvēlīgu vidi zemes un dabas resursu izmantošanai; U26
Kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas daudzveidības un raksturīgo ainavu saglabāšana.
2) projekta plānotie darbības rezultāti un to indikatīvie rādītāji: teritorijas labiekārtošana.
3) 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);
4) 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, ka 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 309 469,42 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 10 gadiem.
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
1. Saskaņot projektu Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošanai.
2. Saskaņot ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka
“Vecvītoli” teritorijas labiekārtošanai.
3. Atbalstīt ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi EUR
309 469,42 (trīs simti deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi eiro , 42 centi) apmērā, uz
desmit gadiem Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošanai.
4. Aizņēmumu izņemt 2021.gadā.
5. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022.gada jūnija mēnesi.
6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetā.
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Pielikumā: tabula “Informācija par investīciju projektu” uz 5 lapām un Vārkavas novada domes
lēmums par aizņēmuma ņemšanu uz 1 lapas
2.§
Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos”
realizācijai
(Ziņo: M. Plivda, S. Meļķo)
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” p.3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, 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 projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km
nepārsniedz 1 000 000 euro un Preiļu novada Investīciju plānu 2018. - 2024. gadam (ITP 2:
Infrastruktūras attīstība un pieejamības nodrošināšana, VTP 2: Ēkas un savienojumi, RV 2.1. Atjaunot
Preiļu novada ielu un ceļu tīklu ierakstam, 2.1.7. Kārsavas ielas rekonstrukcija),
Preiļu novada pašvaldībai saskaņā ar likumu jāsaņem saskaņojums no Preiļu novada, Riebiņu novada,
Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo 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 2021.gada 25.februāra lēmumu – protokols Nr. 2, 4.§, pamatojoties uz
likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu,
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
1. Saskaņot Preiļu novada domes aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto
procentu likmi investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” realizācijai EUR 436
873,26 apmērā (tāmes izmaksas) 2021. un 2022.gadā.
2. Saskaņot, ka aizņēmuma atmaksas termiņš ir 20 gadi un pamatsummas atmaksa tiks veikta ar
atlikto maksājumu, sākot ar 2023.gada jūnija mēnesi.
3. Saskaņot, ka aizdevuma atmaksu garantē no Preiļu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada dome.
Pielikumā: Preiļu novada domes sēdes izraksts par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu
investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” realizācijai uz 1 lapas
Sagatavotājs: Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece S.Meļko
Sēdi slēdz: plkst. 10.13
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Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

M. Plivda

Aglonas novada domes priekšsēdētājs

_____________________

J. Butēvics

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja

____________________

A. Brakovska

Protokolists

____________________

L. Skutele

Protokols parakstīts 2021.gada 29.martā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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