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                                                                                                                                (protokols Nr. 7, 46.§) 

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes projekta  

“Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana  

veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”” realizācijai 

 

Rugāju novada dome Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas lauku 

attīstības programmas 2014-2020. gadam apakš pasākuma “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzīto vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros iesniedza projektu “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana 

veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”, kas tika apstiprināts.  

Projekta realizēšanai nepieciešams kopējais finansējums EUR 24196.37 apmērā, no tām 

attiecināmās izmaksas ir EUR 18427,00 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit septiņi eiro 00 centi), 

neattiecināmās izmaksas EUR 5769,37 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi eiro 37 centi). 

Publiskais finansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 16584,30 (sešpadsmit 

tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri eiro 30 centi), pašvaldība iesniegs priekšapmaksas pieprasījumu 

20% apmērā no publiskā finansējuma, kas sastāda EUR 3316,86 (trīs tūkstoši trīs simti sešpadsmit eiro 86 

centi). 

Līdz ar to šobrīd Rugāju novada domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu EUR 15110,14 

(piecpadsmit tūkstoši viens simts desmit euro un 14 centi) apmērā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, 

kas paredz, ka tikai dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības 

vārdā; likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt īstermiņa un 

ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības; Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var 

ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 

Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, atļauju Rugāju 

novada domei ņemt EUR 15110.14 (piecpadsmit tūkstoši viens simts desmit euro un 14 centi) apmērā 

projekta “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” 

realizācijai no Valsts kases uz 10 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi. 

2. Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu ar 2020. gada janvāri (saskaņā ar kredīta atmaksas 

grafiku).  

3. Aizņēmuma izņemšanu plānot 2019. gadā, piešķirtās summas ietvaros. 

4. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

5. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās pēc Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas. 

6. Uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.   

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.06.2019.  
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