
 
 

 
 
 
 
 

 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 17.jūnijā                                                                            Nr.12., 34.& 
                                                                               Lēmums Nr.297 
 

Par ilgtermi ņa aizņēmumu Bebrenes Profesion ālās vidusskolas katlu m ājas 
rekonstrukcijai un  SIA „ORNAMENTS” pamatkapit āla palielin āšanu  

  
               Izskatot tehniskā stāvokļa izvērtēšanas komisijas 2012.gada 28.jūnija katlu mājas 
„Bebrenes Tehnikums”apsekošanas aktu un izvērtējot  SIA „ORNAMENTS” projekta „Katlu 
mājas „Bebrenes Tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” 
īstenošanas gaitu, dome konstatēja, ka: 

1) Lai noteiktu primāros pasākumus, kas nepieciešami katlu mājas normālas 
ekspluatācijas nodrošināšanai, tehniskā stāvokļa izvērtēšanas komisija konstatēja, lai 
nodrošinātu ēkas tālāku ekspluatāciju un tās funkciju izpildi nepieciešams kapitālais 
remonts: katlu mājas ēkas rekonstrukcija un esošo apkures katlu nomaiņa. 

2) Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „ORNAMENTS” varētu uzsākt īstenot projektu „Katlu 
mājas „Bebrenes Tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, 
bet projekta īstenošanu nevar uzsākt, jo kapitāsabiedrībai pietrūkst finanšu līdzekļu.  
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 190 236,00 no tām Kohēzijas fonda atbalsta 
finansējums 40% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda Ls 62 863,39 un  atlikušo 
finansējumu projekta īstenošanai Ls 127 372,61 kapitālsabiedrībai ir jāsedz pašai. 

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42., 43., 48.panta pirmās daļas 7., 
48.panta pirmās daļas 9. punktu , Komerclikuma 151.-154., 196., 197., 198.  pantiem un 
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības 
aizņēmumiem un galvojumiem“, un ņemot vērā 14.06.2013. finanšu komitejas atzinumu dotajā 
jautājumā,  ar 13 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt 
spēju ņemt 2013.gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem 
noteikumiem uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem, lai nodrošinātu 
pašvaldības Bebrenes Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukciju, Ls 
127 373,00 (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs lati 00 
santīmi). 

2. Palielināt SIA „ORNAMENTS” (vienotais reģistrācijas Nr. 41503003743, juridiskā 
adrese Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV – 5447) pamatkapitālu, izdarot 
naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā Ls 127 373,00 (viens simts divdesmit 
septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs lati 00 santīmi), pretī saņemot attiecīgu SIA 
„ORNAMENTS” kapitāla daļu skaitu. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc aizdevuma saņemšanas naudas līdzekļus Ls 
127 373,00 (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs lati 00 
santīmi) ieskaitīt augstāk minētās kapitālsabiedrības bankas  norēķinu kontā: A/S 
„Swedbank”, bankas kods HABALV2X, norēķinu konts: LV50 HABA 0551 0362 4025 
7. 



4. Nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 
budžetu“. 

5. SIA „ORNAMENTS” valdes loceklim nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar 
kapitāldaļu turētāju sapulces sasaukšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un  
iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā. 

6. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam SIA 
„ORNAMENTS” dalībnieku sapulcē balsot „PAR” jautājumā par pamatkapitāla 
palielināšanu, palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā 
apstiprināšanu.  

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                  Stefans Rāzna 


