PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 27.aprīlī

Nr.7

Sēde sasaukta plkst.08.45
Sēdi atklāj plkst.08.50
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Sēdi protokolē- Preiļu novada pašvaldības sekretāre – Liene Skutele
Sēdē piedalās- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska;
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
Sēdē nepiedalās - Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics – atvaļinājumā;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumu.
Darba kārtība:
1. Par precizējumu veikšanu 2021. gada 19. marta Preiļu novada, Riebiņu novada , Aglonas novada un
Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas sēdes protokols Nr.3 lēmumā Nr. 1
“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša,
Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 27.aprīļa Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par precizējumu veikšanu 2021. gada 19. marta Preiļu novada, Riebiņu novada , Aglonas novada
un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas sēdes protokols Nr.3 lēmumā Nr.
1 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas,
Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai
1. §
Par precizējumu veikšanu 2021. gada 19. marta Preiļu novada, Riebiņu novada , Aglonas novada
un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas sēdes protokols Nr.3 lēmumā
Nr. 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)
Riebiņu novada dome ar 2021.gada 22.marta vēstuli Nr. 1.3-8/283 iesniedza izskatīšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) prioritāro investīciju projektu
“Atpūtas vietu izveide pie Jāšezera, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā”,
taču 2021. gada 15. aprīlī tika saņemta VARAM vēstule, kur viņi sniedz šādu viedokli:

VARAM norāda, ka atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktam
aizdevumu ir iespējams saņemt pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam.
Riebiņu novada domes iesniegtais prioritārais investīciju projekts paredz attīstīt vairākus atsevišķus,
teritoriāli savstarpēji nesaistītus infrastruktūras objektus (katram objektam ir atsevišķa būvniecības
dokumentācija). Līdz ar to VARAM ieskatā katrs no 4 infrastruktūras objektiem, kas ir iekļauts Riebiņu
novada domes investīciju projektā, ir uzskatāms par atsevišķu investīciju projektu.
Pielikumā precizēts Riebiņu novada dome sēdes Nr.6, lēmumu Nr. 12 “Par grozījumu veikšanu 2021.
gada 16. marta Riebiņu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumā Nr. 1 “Par valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanu investīciju projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem
Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai” .
Tāpēc veicami minētā lēmuma grozījumi. Nepieciešams izteikt Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas
novada un Vārkavas novada Apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas sēdes protokola Nr.3 lēmumu
Nr. 1 “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas,
Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai” izteikt šādā redakcijā
“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera
Rušonas pagastā Riebiņu novadā” realizācijai”.
“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.
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
1. Saskaņot projektu “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera 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 vietas izveide pie Salmeja ezera Rušonas pagastā Riebiņu novadā”
realizācijai un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.
3. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Rušonas
pagastā Riebiņu novadā” realizācijai EUR 250000 (divi simti piecdesmit 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 izpilddirektoram.
Pielikumā: Riebiņu novada domes sēdes 2021.gada 20 aprīļa protokola 12.punkta izraksts uz 2 lapām
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele
Sēdi slēdz: plkst. 08.56
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Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

M. Plivda

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja

____________________

A. Brakovska

Riebiņu novada domes priekšsēdētāja

____________________

P. Rožinskis

Protokolists

____________________

L. Skutele

Protokols parakstīts 2021.gada 27.aprīlī
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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