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1. §
Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu
Nr. 11-02-L32100-000245 un Nr. 11-02-L32100-000141 apvienošanu un kredīta
aizņēmumu projekta Nr. 11-02-L32100-000245 īstenošanai
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt
galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt
aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu”, 15.
punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata padomes
sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti:
15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un
tā apmērs, kā arī aizdevējs – Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks,
nepārsniedzot triju gadu termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais
pamatsummas maksājums un aizņēmuma atmaksāšanas garantijas; 15.2. saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumu sagatavots aizņēmuma iesniegums;15.3. pašvaldības izziņa par
pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;
15.4. aizņēmuma ekonomiskais pamatojums; 15.5. pašvaldības domes priekšsēdētāja
apliecinājums: 15.5.1. ka pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un
citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;15.5.2. ka saņemtais aizņēmums tiks izlietots
atbilstoši mērķim; 15.5.3. ka pašvaldībai ir izstrādāti tehniskie dokumenti atbilstoši
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (ja pašvaldība īsteno būvniecības
projektu); 15.6. tāme un/vai pieprasījums; 15.7. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un
ilgtermiņa saistību apmērs (4.pielikums), iekļaujot tajā arī jauno plānoto aizņēmumu”, atklāti
balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Inese IVĀNE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Juris JAUNZEMS, Ainars ZANKOVSKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Akceptēt ELFLA līdzfinansēto projektu Nr.11-02-L32100-000245 un Nr.11-02L32100-000141 apvienošanu, projekta Nr.11-02-L32100-000141 attiecināmās
izmaksas pievienojot projektam Nr.11-02-L32100-000245,
2. Atcelt Skrundas novada domes 26.07.2012. sēdes lēmuma “Par kredīta aizņēmumu”
(prot. Nr. 10, 1.§) 3. un 4. punktu,
3. Ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu 175582.13 LVL (viens simts
septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi lati un 13 santīmi) apmērā vai
ekvivalentu summu eiro projekta Nr. 11-02-L32100-000245 “Skrundas estrādes parka
teritorijas labiekārtošana” realizācijai uz kredīta atmaksas termiņu 10 gadi ar Valsts
kases noteikto procentu likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta
līdzekļiem,
4. Aizdevuma atmaksu sākt ar 2013. gada martu,
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
Sēdes darba kārtības jautājums izskatīts un sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS pasludina
domes ārkārtas sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 0930
Sēdi vadīja

A. Zankovskis
31.08.2012.
I. Freimane
31.08.2012.

Sēdi protokolēja
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