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NERETAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Neretas novada Neretas pagastā

2015. gada 15. janvārī

Sēde sasaukta plkst. 17.30, Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā.
Sēdi atklāj plkst. 17.30
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem 10.11.2011. lēmumā Nr.486 „Par galvojuma sniegšanu SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta
Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai”
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Protokolē – novada pašvaldības sekretāre Edīte Dābola
Piedalās –
Deputāti: Arvīds Kviesis, Aivars Miezītis, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa, Viktorija Trukša,
Laimonis Klimovičs, Laima Grebska, Anna Grenciņa - Grencione (8)
Pašvaldības darbinieki:
Rolands Klibiķis – pašvaldības izpilddirektors,
Ilona Strade – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja,
Valentīna Dubina – juriskonsults.
Nepiedalās –
Deputāti - Sandra Andersone (slimības dēļ)
1. § (1.)
Par grozījumiem 10.11.2011. lēmumā Nr.486 „Par galvojuma sniegšanu SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta
Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai”
13.12.2011. 16 pašvaldības noslēgušas Galvojuma līgumu Nr.G/11/791 ar Valsts
kasi par galvojuma sniegšanu pašvaldību kapitālsabiedrības SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
aizņēmumam projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā SA)
apsaimniekošanas projekts. SA poligona “Dziļā vāda” būvniecībai Mežāres pagasta, Krustpils
novadā” realizēšanai. Galvojuma saistības sniegtas proporcionāli pašvaldību ieguldītajām

kapitāla daļām SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Neretas novada pašvaldība sniegusi galvojumu
par summu 13040,62 euro atbilstoši pašvaldībai piederošajām 1063 kapitāla daļām.
Neretas novada pašvaldībā saņemts SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa Jāņa
Daģa 16.12.2014. iesniegums „Par Valsts kases aizdevuma līguma nosacījumu maiņu”.
Iesniegumā SIA „Vidusdaugavas SPAAO” informē, ka saimnieciskās darbības rezultātā
2015.gadā ir apgrūtināta pašvaldību galvotā aizdevuma saistību izpilde, tādēļ SIA
”Vidusdaugavas SPAAO” vērsusies Finanšu ministrijā ar lūgumu veikt sekojošus grozījumus
2011.gada 13.decembra aizdevuma līgumā Nr.A1/1/11/790:
- atlikt 2011.gada 13.decembra valsts aizdevuma Nr.A1/1/11/790 2014.gada
20.decembrī plānoto pamatsummas maksājumu līdz 2015.gada 20.martam,
attiecīgi grozot valsts aizdevuma atmaksas grafiku;
- aizdevuma pamatsummas atmaksu 2015.-2017.gadā veikt pēc īpašiem
nosacījumiem: 10 tūkstoši EUR gadā;
- aizdevuma atmaksas termiņu pagarināt par 10 gadiem .
Ja valsts aizdevums ir nodrošināts ar pašvaldības vai vairāku pašvaldību galvojumu un tiek
pagarināts izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņš, atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 19.janvāra noteikumu Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas
kārtība” 29.7.apakšpunktam, nepieciešams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomes lēmums un izmaiņas 2011.gada 13.decembra Galvojuma līgumā
Nr.G/11/791.
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 noteikumiem Nr.63 „Valsts
aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”17.4.2.punktu, 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””, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Arvīds Kviesis,
Aivars Miezītis, Viktorija Trukša, Laima Grebska, Laimonis Klimovičs, Anna Grenciņa –
Grencione, Olga Jalovčuka, Aija Lapiņa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Neretas novada
dome
NOLEMJ:
1.Izdarīt Neretas novada domes 10.11.2011. lēmumā (1.§, protokols Nr.11) „Par galvojuma
sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta
Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Aizdevumam tiek noteikta Valsts aizdevumiem piemērojamā aktuālā aizdevumu gada
procentu likme. Aizņēmuma procentu atmaksa uzsākta ar 2012.gadu, pamatsummas atmaksa
ar 2014.gadu, pamatsumma tiks atmaksāta līdz 2041.gadam atbilstoši aizņēmuma atmaksas
grafikam (1.pielikums).”
2. Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lēmuma 1.punktā
noteikto grozījumu veikšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Neretas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdi slēdz plkst.18.00
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts) /Arvīds Kviesis/, 16.01.2015.

Sēdes protokolētājs

(personīgais paraksts) /Edīte Dābola/, 16.01.2015.
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