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LĒMUMS Nr. 362
Par galvojumukredītam Valsts kasei

Aizkraukles novada dome izskatīja SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Reģ.
Nr.48703000457, juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV—5120,

2021.gada 4.0ktobra iesniegumu ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmumam no Valsts kases
kurināmā iegādei 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Kredīts SIA
„Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures sezonu, un
laicīgi un nepārtraukti norēķinātos ar piegādātājiem par saņemto šķeldu un malku.

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.”

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 punktu, 2019.gada 10.decembraMK
noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.punktu,
ievērojot Aizkraukles novada domes 14.10.2021.Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: ar 18 balsīm "Par" (Jānis SarmisBAJINSKIS, Didzis BĒRZIŅŠ,Mārtiņš
DAGIS,Uldis DZĒRVE, Gatis GŪTMANIS, Dāvis KALNIŅŠ, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS,
Aigars LUKSS, Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Zane ROMANOVA, Uģis RUBENIS,
Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS), "Pret"
— nav, "Atturas" — nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju

galvojuma sniegšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”,
kurā Aizkraukles novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas, kredīta saņemšanai no
Valsts kases 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā nepārtrauktas
apkures sezonas nodrošināšanai — kurināmā iegādei, ar Valsts kases noteikto procentu likmi
uz vienu gadu.

2. Galvotā aizņēmuma atmaksu Aizkraukles novada dome garantē ar pašvaldības budžetu.

Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma
saņemšanas, pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt līgumu par galvojumu.

4. Uzdot Pļaviņu apviem'bas pārvaldei sagatavot pieteikumu par galvojuma saņemšanu Valsts
kases e-pakalpojumu saskaņā ar 2019.gada 10.decembra MK noteikumiem Nr.590
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

5. Atbildīgā persona par lēmuma aizpildi Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors.

Sēdes vadītājS, Šis dokuments ir elektroniskiparakstīts L_Līdums
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