PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 14.maijā
Nr.10
Sēde sasaukta plkst.14.30
Sēdi atklāj plkst.14.30
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 vietnieks Mindaugs Bitinas;
Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece - Marita Grebeža;
Sēdē nepiedalās - Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis - cits iemesls;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumu.
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves realizācijai
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 14.maija Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves realizācijai
1. §
Par valsts līdzfinansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Preiļu
novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve 2., 3.,4.kārta ” realizācijai
(Ziņo: M. Plivda)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.242), tādējādi Covid-19 radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi
teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti,
pašvaldības aicinātas izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un pretendēt uz valsts
līdzfinansējuma saņemšanu grantu veidā.
Augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts ir atbilstošs MK noteikumu Nr. 242 punktam 3.1.
investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā
un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
3.1.1. pašvaldību pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
iedzīvotājiem, ja valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 euro un ne vairāk kā 3 000 000 euro
vienam projektam.

Augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas
stadiona pārbūve 2., 3.,4. kārta” investīciju projekta kopējās plānotās izmaksas 810071,00 EUR, tai
skaitā valsts līdzfinansējums 672359,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 137712,00 EUR.
Preiļu novada domei saskaņā ar MK noteikumu 3.2. punktu pirms projekta iesniegšanas jāsaņem
saskaņojums no pašvaldības, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas noteikta kā administratīvais
centrs.
“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.
Apvienojamo Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojas:
1. Saskaņot valsts līdzfinansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve 2., 3.,4.kārta ”
realizācijai un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
2. Lūgt valsts līdzfinansējumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve 2., 3.,4.kārta ” realizācijai
672359,00 EUR (seši simti septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi eiro 00
centi ) EUR apmērā.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu ne mazāk kā 17% apmērā no pašvaldības kopējām projekta
izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma.
4. Nodrošināt investīciju projektā valsts budžeta finansējumam izmantošanu vismaz 50%
apmērā līdz 2021.gada 31.decembrim.
Pielikumā: Preiļu novada domes 2021.gada 14.maija ārkārtas sēdes lēmums (protokols Nr.8, 1.§)
Sagatavotājs A.Džeriņš , J.Skutels
Sēdi slēdz: plkst. 14.34
Preiļu novada domes priekšsēdētāja
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Protokolētājs L. Skutele
Protokols parakstīts 2021.gada 14.maijā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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