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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2011.gada 15.novembrī                                                                                                Nr.13 

 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 16.30. 

Sēdi atklāj pulksten 17.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Uldis Dzērve, Pēteris Jansons, 

                Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, Danute Podvinska, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze,  

                Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Sandra Ozola – seminārā Rīgā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība 

Mežāres pagasta Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai 

Ziņo – G.Lisenko 

 

1. 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas 

reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” 

būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, A.Orups, R.Kazimirova, A.Zālītis, D.Celmiņš, A.Rakstiņš,  

                 I.Biķerniece. 

 

Skrīveru  novada domē ir saņemts SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa Jāņa 

Daģa 09.11.2011. iesniegums par galvojuma sniegšanu projekta „Vidusdaugavas reģiona 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība 
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Mežāres pagasta Krustpils novadā” īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldībai noteikto 

autonomo funkciju izpildi. Projekta realizācijai nepieciešamā aizņēmuma summa ir 1 015 800 

LVL. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” nekustamā īpašuma, kas var kalpot par ķīlu aizdevuma 

saņemšanai, vērtība nosedz 75% no nepieciešamā aizdevuma nodrošinājuma. Atlikušās 

aizdevuma summas 253950 LVL atmaksāšana jāgarantē ar pašvaldību – SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” kapitāla daļu īpašnieču, galvojumu proporcionāli piederošajām kapitāla daļām. 

Skrīveru novada pašvaldībai pieder 978 kapitāla daļas jeb 3% no SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” pamatkapitāla. Šādam kapitāla daļu skaitam atbilstošā, ar pašvaldības galvojumu 

garantējamā, aizdevuma daļa ir 8432 LVL. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un 

galvojumiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.01.2010. noteikumu Nr.63 „Valsts 

aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 17.4.2.apakšpunktu, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumiem Nr. 667 „Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu attīstība””,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

D.Celmiņš, U.Dzērve, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, A.Rakstiņš, 

G.Rūze), 1 pret (A.Zālītis), atturas nav, nolemj: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aizņēmuma daļai projekta 

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona 

„Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā” īstenošanai par summu 8432 

LVL, kas ir atbilstoša Skrīveru novada pašvaldībai piederošajām 978 kapitāla daļām jeb 3 % 

no SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pamatkapitāla. Galvojums tiek sniegts arī par blakus 

prasījumiem - procentu maksājumiem, līgumsodiem u.c. maksājumiem, kas izriet no 

aizdevuma līguma.  
Pārējā aizņēmuma daļa tiek nodrošināta ar SIA „Vidusdaugavas SPAAO” nekustamā 

īpašuma ķīlu un citu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” kapitāla daļu īpašnieku galvojumiem, 

saskaņā ar kapitālsabiedrības valdes iesniegto pašvaldību galvojumu summu aprēķinu.  

2. Aizdevumam tiek noteikta Valsts aizdevumiem piemērojamā aktuālā aizdevumu gada 

procentu likme. Aizņēmuma procentu atmaksa tiks uzsākta ar 2012.gadu, pamatsummas 

atmaksa ar 2014.gadu, pamatsumma tiks atmaksāta līdz 2031.gadam atbilstoši  aizņēmuma 

atmaksas grafikam (1.pielikums). 

3. Skrīveru novada domes priekšsēdētājai Guntai Lisenko sagatavot nepieciešamo 

dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomē. 

4. Aizņēmuma daļas atmaksu Skrīveru novada dome garantē ar savu budžetu. 

5. Lēmuma kontroli uzdot domes priekšsēdētājai G.Lisenko. 

 

Sēdi slēdz pulksten 17.05. 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


