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Aizkrauklē
2019.gada 25.aprīlī

protokols Nr.4, 32.p.

LĒMUMS Nr.134
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
„Automašīnu stāvlaukuma izbūve Spīdolas ielā 14, Aizkrauklē”
īstenošanai
Lai nodrošinātu Aizkraukles novada pašvaldības prioritārā projekta „Automašīnu stāvlaukuma
izbūve Spīdolas ielā 14, Aizkrauklē” būvdarbu finansējumu 2019.gadā, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 24.03.1994. likuma „Par budžetu un finanšu vadību”
41.panta piekto daļu, 02.05.1995. likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Ministru
kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, 03.04.2019. likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 14.pantu, atklāti balsojot:
ar 13 balsīm "Par" (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Ņemt aizņēmumu ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 78 750 (septiņdesmit astoņi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit EUR, 00 centi), vai 75% no būvdarbu kopējām izmaksām.

2.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums projekta realizācijai 26 250 (divdesmit seši tūkstoši divi
simti piecdesmit EUR, 00 centi), vai 25% no būvdarbu kopējām izmaksām

3.

Būvdarbu kopējās izmaksas 105 000 EUR (viens simts pieci tūkstoši EUR, 00 centi)

4.

Noteikt aizdevumu atmaksas laiku uz 20 (divdesmit) gadiem ar atliktā maksājuma termiņu 3
gadi.

5.

Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2022.gadu, aizņēmuma procentu maksājumus
ar 2019.gadu saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku (pielikums).

6.

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

7.

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

8.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Eināram ZĒBERGAM.
Pielikumā: aizņēmuma atmaksas grafiks uz 1 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

