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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
2018.gada 26.jūlijā
Lēmums Nr.175 (protokols Nr.8)
4.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības prioritārā projekta finansēšanai
Aizkraukles novada dome ar 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.175 (protokols Nr.8, 4.§), nolēma
atzīt projektu “Iekšpagalma pārbūve Gaismas ielā 4, Aizkrauklē” par Aizkraukles pašvaldībai
prioritāru projektu. Projekta īstenošanai paredzētie līdzekļi tika paredzēti pašvaldības 2018.gada
budžetā. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pašvaldības būvdarbu iepirkuma konstatēts, ka būvdarbu
finansēšanai trūkst 101500 EUR. Aizkraukles novada dome lēmusi, ka iztrūkstošā summa
nodrošināma no pašvaldības aizņēmuma līdzekļiem.
Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.175 (protokols Nr.8,
4.§), pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Likuma “Par
Pašvaldību budžetiem” 22. un 24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Aizkraukles novada domes Finanšu
komitejas 19.07.2018. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Edgars BRICIS, Ingūna
GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Ņemt aizņēmumu ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 101 500 EUR (viens simts
viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) prioritārā investīciju projekta, iekšpagalma pārbūves
pie ēkas Gaismas ielā 4, Aizkrauklē būvdarbu finansēšanai.

2.

Noteikt aizdevumu atmaksas laiku uz 10 (desmit) gadiem ar atliktā maksājuma termiņu 2 gadi.

3.

Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gadu, aizņēmuma procentu maksājumus ar
2018.gadu saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku (pielikums).

4.

Aizdevuma pamatsummas un kredīta procentu nomaksu garantēt no Pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

5.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Kasparam SNIEDZĪTIM sagatavot
nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.

6.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Eināram ZĒBERGAM.

Pielikumā: Aizkraukles novada pašvaldības aizņēmuma procentu maksājumus uz 1 lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

