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                                                                                                                       (protokols Nr. 9, 18.§) 

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam  

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas  

novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs”  

 

Rugāju novada dome piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

izsludinātajā atklāto projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 

2020. gada pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, apakšpasākumā 4.3.“Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ar projektu 

„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 

pagasta, Baldonēs”. 

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem identifikācijas Nr.2018/8  Rugāju novada dome 

05.11.2018. ir noslēgusi līgumu Nr.2018/197 ar SIA „ZVIDZE” par koplietošanas meliorācijas 

sistēmu tehnisko apsekošanu par  616,33 EUR ar PVN, pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas 

Nr.2019/5 Rugāju novada dome 29.03.2019. ir noslēgusi līgumu Nr.2019/50 ar SIA „JB Latvija” 

par būvprojekta izstrādi par  4477,00 EUR ar PVN, pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas 

Nr.2019/5 Rugāju novada dome 05.11.2019. ir noslēgusi līgumu Nr.2019/182 ar SIA „JB 

Latvija” par autoruzraudzību par  363,00 EUR ar PVN realizējot projektu tiks veikts maksājums, 

pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas Nr.2019/21 Rugāju novada dome 04.11.2019. ir 

noslēgusi līgumu Nr.2019/175 ar SIA „Sistēmeksperts” par būvuzraudzību par  668,20 EUR ar 

PVN realizējot projektu tiks veikts maksājums, pēc iepirkuma rezultātiem identifikācijas 

Nr.2020/2 Rugāju novada dome 05.05.2020. ir noslēgusi līgumu Nr.2020/57 ar SIA 

„Ambergold” par meliorācijas sistēmu atjaunošanas būvdarbiem par  34638,83 EUR ar PVN 

realizējot projektu tiks veikts maksājums. 

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

līdzekļi, tad nepieciešams ņemt ilgtermiņa aizņēmumu. 

Kopējās projekta izmaksas ir 40763,36 EUR (četrdesmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

trīs euro un 36 centi). Izmaksas par koplietošanas meliorācijas sistēmu tehnisko apsekošanu, kas 

ir 616,33 EUR ar PVN ir samaksātas no Rugāju novada domes budžeta līdzekļiem, par 

būvprojekta izstrādi 4477,00 EUR ar PVN ir samaksāts no Rugāju novada domes budžeta 

līdzekļiem. Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis priekšapmaksu – 10411,78 (desmit tūkstoši 

četri simti vienpadsmit eiro 78 centi). 

Līdz ar to šobrīd Rugāju novada domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 25258,25 EUR 

(divdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un 25 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.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
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galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt 

galvojumus, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, 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 25258,25 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi 

simti piecdesmit astoņi euro un 25 centi) apmērā projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs” ietvaros no Valsts 

kases uz 3 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 

22.05.2020.  


