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Pļaviņās 2020. gada 29. oktobrī

Darba kārtība:
2. Par galvojumu kredītam Valsts kasei.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre

Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Andris Ambainis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis, Alita Kluša, Elita
Kaņepēj a, Mārtiņš Daģis, Silga Stučka, Jānis Podnieks, Iveta Ušacka, Inga Djukareva (no plkst. 1504)

2.5
Par galvojumu kredītam Valsts kasei.
(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)

Pļaviņu novada domē saņemts SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 2020. gada
19.oktobra iesniegums ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmumam no Valsts kases kurināmā iegādei
EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Kredīts SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu 2020./2021. gada apkures sezonu, un laicīgi un
nepārtraukti norēķinātos ar piegādātājiem par saņemto šķeldu.

Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26. panta otrā daļa paredz, ka „Galvojumus pašvaldības var
sniegt tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus,
vai arī vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65
procentus.”

Pļaviņu novada dome ir 100 procentu kapitāla daļu turētāja SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka
pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu,
galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo
un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības
pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
(turpmāk —— finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, likuma “Par
valsts budžetu 2020. gadam” 13.panta 2.daļu un 2019.gada 10.decembra MK noteikumiem Nr. 590
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.punktu, balsojot PAR — 10 deputāti
(Aigars Lukss, Andris Ambainis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis, Alita Kluša, Elita Kaņepēja,
Mārtiņš Daģis, Silga Stučka, Jānis Podnieks, Iveta Ušacka), PRET — nav, ATTURAS — nav, Pļaviņu
novada dome NOLEMJ:

1. Saskaņot apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā galvojuma sniegšanu SIA “Pļaviņu
Komunālie pakalpojumi” aizņēmumam no Valsts kases kurināmā iegādei EUR 100 000,00 (viens simts
tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
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2. Pēc 1.punktā minētā saskaņojuma saņemšanas, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju galvojuma sniegšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, kurā Pļaviņu novada domei pieder 100% kapitāla daļas, kredīta
saņemšanai no Valsts kases EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro, 00 centi) apmērā nepārtrauktas
2020/2021. gada apkures sezonas nodrošināšanai — kurināmā iegādei, ar Valsts kases noteikto procentu
likmi uz vienu gadu.

3. Galvotā aizņēmuma atmaksu Pļaviņu novada dome garantē ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma

saņemšanas, pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt līgumu par galvojumu.
5. Lēmumu un 2019.gada 10.decembra MK noteikumu Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību

aizņēmumiem un galvojumiem” 11.punktā minēto dokumentus nosūtīt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus.

6. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi — galvenā grāmatvede.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs /paraksts/ Aigars Lukss
02.11.2020.
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