PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 1.aprīlī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.03
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;
Sēdē piedalās - Sanita Meļko – Preiļu novada domes attīstības daļas vadītājas vietniece;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumiem.
Darba kārtība:
1. Par aizdevumu pārrobežu programmas Latvija-Krievija LV-RU-023 projekta “Parki bez robežām”
projekta darbību īstenošanai
2. Par aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvali-tātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for futu-re)
aktivitāšu īstenošanai
3. Par prioritārā aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “ Pašvaldības ēkas pārbūve A.Paulāna
ielā 1A, 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 1.aprīļa Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par aizdevumu pārrobežu programmas Latvija-Krievija LV-RU-023 projekta “Parki bez robežām”
projekta darbību īstenošanai
2. Par aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvali-tātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for futu-re)
aktivitāšu īstenošanai
3. Par prioritārā aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “ Pašvaldības ēkas pārbūve A.Paulāna
ielā 1A, Preiļos” realizācijai

1. §
Par aizdevumu pārrobežu programmas Latvija-Krievija LV-RU-023 projekta “Parki bez
robežām” projekta darbību īstenošanai
(Ziņo: M. Plivda)
“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 darbību veikšanai.
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.marta lēmumu – protokols Nr. 4, 13.§, 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 būvdarbu izmaksu
segšanai, kas tiek realizēti pārrobežu programmas Latvija-Krievija LV-RU-023 projekta “Parki
bez robežām” ietvaros EUR 41 391,55 (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens
euro un 55 centi) apmērā 2021.gadā.
2. Saskaņot, ka aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi un pamatsummas atmaksa tiks veikta ar
atlikto maksājumu, sākot ar 2022.gada septembra 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 2021.gada 25.marta lēmums (protokols Nr.4, 13.§)
Sagatavotājs: S.Čingule-Vinogradova
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2. §
Par aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future)
aktivitāšu īstenošanai
(Ziņo: M. Plivda, S. Meļķo, izsakās: A. Brakovska)
“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 darbību veikšanai.
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 31.marta lēmumu – protokols Nr.5, 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 Preiļu parka dīķu un
kanālu pārbūves darbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai, kas tiek realizēti
Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes uzlabošanas
pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future) projekta ietvaros
EUR 387 924,17 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un 17
centi) apmērā.
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.
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Pielikumā: Preiļu novada ārkārtas domes 2021.gada 31.marta lēmums (protokols Nr.5, 4.§)
Sagatavotājs: I.Matisāne, J.Gžibovska
3. §
Par prioritārā aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “ Pašvaldības ēkas pārbūve
A.Paulāna ielā 1A, Preiļos” realizācijai
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: A. Brakovska)
Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu pašvaldībām
ir iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas
atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 000
euro apmērā (Preiļu novada attīstības programmā 2018.-2024.gadam (AP Investīciju plānā RV3.1.
Nodrošināt lietpratīgu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, p.3.5.9. Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna
ielā 1A, Preiļos pārbūve) noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu
vajadzībām) un pieņemto Preiļu novada domes 2021.gada 30.marta ārkārtas domes sēdes lēmumu 1.§
“Par aizdevumu prioritārajam investīciju projektam “Pašvaldības ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos
pārbūve” realizācijai.
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 prioritārā aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ar Valsts kases
noteikto procentu likmi investīciju projekta “ Pašvaldības ēkas pārbūve A.Paulāna ielā 1A,
Preiļos” realizācijai EUR 400 000,00 apmērā 2021.gadā.
2. Saskaņot, ka aizņēmuma atmaksas termiņš ir 30 gadi un pamatsummas atmaksa tiks veikta ar
atlikto maksājumu, sākot ar 2022.gada oktobra 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 ārkārtas domes sēdes 2021.gada 31.marta lēmums (protokols Nr.5 1.§)
Sagatavotājs: Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece S.Meļko
Sēdi slēdz: plkst. 10.14
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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 1.aprīlī
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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