PREIĻU NOVADA, RIEBIŅU NOVADA, AGLONAS NOVADA UN VĀRKAVAS NOVADA
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 29.jūnijā
Nr.14
Sēde sasaukta plkst.11.30
Sēdi atklāj plkst.11.31
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;
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis;
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics
Sēdē nepiedalās - Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska – cits iemesls
Ziņotājs: Ineta Poga - Aglonas novada dome sizpilddirektore;
Sēdes vadītāja Maruta Plivda iepazīstina ar apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba
kārtības jautājumu.
Darba kārtība:
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūve” realizācijai
Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija ar klātesošo balsu vairākumu savstarpēji vienojas:
Apstiprināt šādu 2021.gada 29.jūnija Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas
novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes darba kārtību:
1. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūve” realizācijai
1.§
Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas
pārbūve” realizācijai
(Ziņo: M. Plivda, J. Butēvics, I. Poga)
Atbilstoši Ministru kabineta Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi
par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai", 2021. gada 31. maijā Aglonas novada pašvaldība iesniedza
Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projekta pieteikumu, lai pretendētu
uz Valsts kases kredīta pieejamību saskaņā ar: 2021. gada 29. aprīlī Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdes protokols Nr. 8.§ 1
“Par saskaņojumu Aglonas novada investīciju projektu iesniegšanai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”
Aglonas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Inženierbūves izstrāde Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcai Daugavpils ielā 5, Aglonā, Aglonas nov. (Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP
2020/20), kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām,
iesniedza SIA “Defass - D” ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 109 077,57, PVN 21% EUR 22 906,29,

izmaksas kopā būvdarbiem ar PVN ir EUR 131 983,86 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti
astoņdesmit trīs euro 86 centi). Izdevumi automātiskās balss izziņošanas sistēmas darbības atjaunošanai:
EUR 2876,08, automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšana: EUR 4845,14, zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra montāža: EUR 9048,40. Kopējā izdevumu summa EUR 148 753,48.
Lai varētu realizēt projektu, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2021. gadā projektā paredzēto
būvdarbu veikšanai EUR 126 440,00 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 22 314,00 apmērā.
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 Aglonas novada domes 2021.gada 21. jūnija lēmumu – protokols Nr. 10, 2.§, 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 aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi
projekta ,,Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve” realizācijai EUR 126 440,00
(viens simts divdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 22 314,00 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti
četrpadsmit euro).
3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022. gada 1.
jūliju.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Aglonas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem, pēc administratīvi teritoriālās reformas – no Preiļu novada pašvaldības
kārtējā gada budžeta ieņēmumiem kā Aglonas novada pašvaldības saistību pārņēmējas.
Pielikumā: Aglonas novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmums (protokols Nr. 10; 2.§)
Sagatavoja: I.Jokste, I.Poga

Sēdi slēdz: plkst. 11.41
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

_____________________

M. Plivda

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

_____________________

P. Rožinskis

Aglonas novada domes priekšsēdētājs

_____________________

J. Butēvics

Protokolētājs L. Skutele
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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