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Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ERAF projektam  

„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība  

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”  

 

Rugāju novada dome piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda izsludinātajā atklāto 

projektu iesniegumu konkursā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 

personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”” ar projektu 

„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”. 

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem identifikācijas Nr.2018/6  Rugāju novada dome 

16.10.2018. ir noslēgusi līgumu Nr.2018/183 ar IK „BBB” par būvprojekta izstrādi par  5687,00 

EUR ar PVN, pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas Nr.2018/6  Rugāju novada dome 

04.11.2019. ir noslēgusi līgumu Nr.2019/174 ar IK „BBB” par autoruzraudzību par  1210,00 

EUR ar PVN, pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas Nr.2019/22  Rugāju novada dome 

04.11.2019. ir noslēgusi līgumu Nr.2019/176 ar IK „Vilhelms Pužulis” par būvuzraudzību par  

1664,50 EUR ar PVN, pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas Nr.2019/17  Rugāju novada 

dome 29.10.2019. ir noslēgusi līgumu Nr.2019/169 ar SIA „Rufs” par dienas aprūpes centra 

pārbūves darbiem par  176558,84 EUR ar PVN. 

Ņemot vērā, ka projekta realizācijai Rugāju novada domei nav pieejami brīvi finanšu 

līdzekļi, tad nepieciešams ņemt ilgtermiņa aizņēmumu. 

Kopējās projekta izmaksas ir 185120,34 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši 

viens simts divdesmit euro un 34 centi). Izmaksas par būvprojekta izstrādi par  5687,00 EUR ar 

PVN ir samaksātas no Rugāju novada domes budžeta līdzekļiem. CFLA atļauj saņemt  avansa un 

starpposma maksājumos no ERAF un VB 90% līdzfinansējuma,  un Rugāju novada dome ir 

saņēmusi atgūto projekta ERAF un VB līdzfinansējuma daļu par būvprojekta izstrādi 3640,25 

EUR, saņemta atgūtā ERAF un VB līdzfinansējuma daļa par izpildītiem būvniecības darbiem 

5554,44 EUR. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izmaksājusi avansu – 96001,86 

EUR (deviņdesmit seši tūkstoši viens euro 86 centi). Rugāju novada dome iesniegs CFLA 

starpposma maksājumu par izpildītiem būvniecības darbiem un CFLA izmaksās ERAF un VB 

finansējumu 7051,49 EUR un pēc projekta realizēšanas un dokumentu pārbaudes CFLA 

izmaksās gala maksājumu 10% no ERAF un VB līdzfinansējuma 12472,00 EUR. 

Līdz ar to šobrīd Rugāju novada domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 67185,30 EUR 

(sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 30 centi) apmērā projekta 

realizācijai.  

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 
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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.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt 

galvojumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis 

Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, 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 ilgtermiņa aizņēmumu 67185,30 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši 

viens simts astoņdesmit pieci euro un 30 centi) apmērā projekta „Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” ietvaros no Valsts kases uz 10 

gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.  

2. Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu ar 2021. gada aprīli (saskaņā ar kredīta atmaksas 

grafiku). 

3. Aizņēmuma izņemšanu plānot 2020. 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 

26.06.2020.  


