SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Ilūkstē
2012.gada 26.aprīlī

Nr. 5., 2.&
Lēmums Nr.162

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai atbalstāmajam projektam un galvojuma sniegšanu SIA „Ornaments”
aizņēmuma ņemšanai
Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstāmajam projektam un pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Ornaments” 18.04.2014 iesniegumu Nr.1.-9.1.3./33 par galvojuma sniegšanu kredīta ņemšanai, dome
konstatēja, ka:
1. Atbalstīts un tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Ceļu satiksmes drošības
uzlabošana Šēderes ciemā”, vienošanās Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/004/009, projekta kopējais
finansējums LVL 144 324,55 pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 122 101,46:
1.1. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2011.gada 10.marta
protokolā Nr.4 bija atbalstīts projekta „Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Šēderes ciemā” aizņēmums
Valsts kasē vai kredītiestādē LVL 122 101,46.
1.2. 2011.gada 14. septembrī tika noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi Nr. A2/1/11/544. Aizņēmums
netika izlietots, jo būvnieks veica darbu tehnisko pārtraukumu, noslēgta vienošanās par būvdarbu izpildi
līdz 2012.gada 15.maijam.
2. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”, kur pašvaldības kapitāla daļu skaits ir 100%, realizēs
projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/033 2.kārtu, lai nodrošinātu
Ilūkstes pilsētas Brīvības ielā un Avotu ielā ūdensvada un kanalizācijas izbūvi. Šī projekta realizēšanai
nepieciešams aizņēmums
LVL 280 000,00, līdz ar to pašvaldība sniegs galvojumu par
kapitālsabiedrības aizņēmumu.
Ņemot vērā minēto un finanšu komitejas 23.04.2012. atzinumu par nepieciešamību pašvaldībai
2012.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu un sniegt galvojumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām“ 21.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22. pantu un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem“,
atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt spēju ņemt
2012.gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem noteikumiem uz 15 gadiem ar
atlikto maksājumu uz 3 gadiem, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu
atbalstāmajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Ceļu satiksmes drošības uzlabošana
Šederes ciemā”, vienošanās Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/004/009 projekta kopējais finansējums
LVL 144 324,55 pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 122 101,46.
2. Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt spēju sniegt
2012. gadā galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ornaments”, kur pašvaldības kapitāla daļu
skaits ir 100%, aizņēmuma ņemšanai LVL 280 000,00 apmērā A/S „SEB bankā” vai citā kredītiestādē.
3. Ilgtermiņa aizņēmuma un galvojuma samaksu garantēt ar Ilūkstes novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības vecākai finansistei.
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