PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 07.jūnijā
Nr.12
Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.08
Sēdi vada- komisijas priekšsēdētājs- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Sēdi protokolē- Preiļu novada domes juriste Ilona Žukova
Sēdē piedalās- Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda;
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis;
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics
Sēdē nepiedalās - Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska – cits iemesls
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece Sanita Meļko;
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Ineta Valaine
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumu.
Darba kārtība:
1. Par valsts līdzfinansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta
“Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai
2. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projekta “Jāņa
Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana”
realizācijai
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 07.jūnija Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par valsts līdzfinansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta
“Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai
2. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projekta “Jāņa
Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana”
realizācijai
1.§
Par valsts līdzfinansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta
“Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai
(Ziņo: M.Plivda)
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu
pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, tādējādi Covid-19 radīto seku
mazināšanai, tai skaitā infekcijas izplatības riskus, 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. Pašvaldības līdz 2021. gada 7. jūnijam iesniedz ventilācijas investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot šādus nosacījumus:
3.1 1. ventilācijas investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā;
3.1 2. valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 400 000 euro vienam
ventilācijas investīciju projektam;
3.1 4. ventilācijas investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par ventilācijas investīciju projekta īstenošanu;
3.1 9. ventilācijas investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 40 % valsts budžeta finansējuma
tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;
3.1 10. pašvaldības budžeta līdzfinansējums ventilācijas investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām ventilācijas investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma.
Augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts “Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana
Preiļu 1. pamatskolā” investīciju projekta kopējās plānotās izmaksas 364420 EUR, tai skaitā valsts
budžeta finansējums 309757,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 54663,00 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.
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija savstarpēji vienojoties,
1. Saskaņot valsts budžeta finansējuma saņemšanu augstas gatavības pašvaldības investīciju
projekta “Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai
un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
2. Lūgt valsts budžeta finansējumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai 309757,00 EUR
(trīs simti deviņi septiņi simti piecdesmit septiņi eiro 00 centi ) EUR apmērā.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu ne mazāk kā 15% apmērā - 54663,00 EUR (piecdesmit četri
tūkstoši seši simti sešdesmit trīs EUR) no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma.
4. Nodrošināt investīciju projektā valsts budžeta finansējumam izmantošanu vismaz 41 %
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apmērā – 127001,00 (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši viens EUR ) līdz 2021.gada
31.decembrim.
Sagatavotājs A.Džeriņš , I.Valaine
2.§
Par aizņēmuma saņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta “ Jāņa Eglīša Preiļu valsts
ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana” realizācijai
(Ziņo: M.Plivda, izsakās: P.Rožinskis)
Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu un
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 258 “ Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības
iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, kā arī pieņemto Preiļu novada
domes 2021.gada 27.maijā domes sēdes lēmumu 28.§ “Par līdzekļu piešķiršanu līdzfinansējumam
iepirkuma līguma realizācijai “ Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas
jumta vienkāršotā atjaunošana” Preiļu novada pašvaldībai ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumu
izglītības iestāžu investīciju projekta “Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās
daļas jumta vienkāršotā atjaunošana “ realizācijai. Projekts atbilst pašvaldības attīstības programmas
2018.-2024.gadam Investīciju plāna p.2.2.3. (AP Investīciju plānā RV2.2. - Uzlabot sabiedrisko ēku
energoefektivitāti un infrastruktūru, p.2.2.3. - Jumta nomaiņa JEPVĢ vecajam korpusam – sporta zālei).
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 savstarpēji vienojas:
1. Saskaņot valsts budžeta finansējuma saņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta
“Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā
atjaunošana” realizācijai un iesniegt pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijā;
2. Lūgt piešķirt valsts budžeta finansējumu pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta
“Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā
atjaunošana” realizācijai 95 385,01 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti un
astoņdesmit pieci eiro 01 centi ) EUR apmērā;
3. Nodrošināt līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām.
4. Saskaņot, ka aizdevuma atmaksu garantē no Preiļu novada pašvaldības kārtējā gada
budžeta ieņēmumiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Preiļu novada dome.
Pielikumā: Preiļu novada domes 2021.gada 27.maija lēmums (protokols Nr. 9 )
Sagatavotājs: Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja I.Vutnāne - Kojāne
Sēdi slēdz: plkst. 10.16
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Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

_____________________

Aglonas novada domes priekšsēdētājs

_____________________

M. Plivda
P. Rožinskis
J. Butēvics

Protokolētājs I.Žukova
Protokols parakstīts 2021.gada 07.jūnijā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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