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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 

ĀRKĀRTAS 

 DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

2015.gada 18.martā                                                                                               Nr. 3 

Sēde sasaukta plkst.16.00 

Sēdi atklāj plkst.16.30 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Iveta PEILĀNE, 

                           Rudīte KOLĀTE, 

                           Aigars NOVIKS,  

                           Ilgonis LOSĀNS, 

                           Lana KUNCE, 

                           Līga ŠPUNE. 

                          

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Zane BUTLERE,   

                          pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste.  

Nepiedalās –  

Deputāti:           Laila OZOLIŅA, Guntis KLIKUČS (aizņemti savā tiešajā darbā).                            

 

DARBA KĀRTĪBA:  

1. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 

konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtajā kārtā ar projektu 

“Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā”. 

2. Par galvojuma sniegšanu SIA „Lubānas KP”. 

 

1.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA 

FINANSĒTO PROJEKTU ATKLĀTĀ KONKURSA „SILTUMNĪCEFEKTU GĀZU 

EMISIJU SAMAZINĀŠANA PAŠVALDĪBU PUBLISKO TERITORIJU 

APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ” CETURTAJĀ KĀRTĀ AR PROJEKTU 
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“SILTUMNĪCEFEKTU GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA LUBĀNAS 

NOVADA PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ” 

Ziņo: I.Bodžs 

      

     Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojumu, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 1.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Iesniegt projektu „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas 

novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu 

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtās kārtas ietvaros par 

projekta kopējām izmaksām 33043.84 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši 

četrdesmit trīs euro, 84 centi), no kurām attiecināmās izmaksas 31393.16 

EUR (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit trīs euro, 16 centi). 

 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 11696.49 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro, 49 centi) apmērā, no 

kuriem: 

- 10045.81 EUR (desmit tūkstoši četrdesmit pieci euro, 81 centi) 

līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai,  

- 1650.68 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 68 centi) 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai. 

 

3. Projekta līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

(Pielikumā Nr.1 – Projekta finansēšanas rādītāji uz 5 lapām.)  

 

2.§ 

PAR GALVOJUMA SNIEGŠANU SIA „LUBĀNAS KP” 

Ziņo: T.Salenieks 

 

     Izskata SIA Lubānas KP 25.02.2015. iesniegumu Nr.1-07/16 (Reģ. pašvaldībā 

13.03.2015. Nr.2.08/210) par brīvo naudas līdzekļu trūkumu un īstermiņa aizņēmuma 

nepieciešamību līdz Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai projekta Nr. 

PCS/3.5.2.1.1/13/05/016 „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānas 

pilsētā” pabeigšanai.  

Izvērtē SIA „Lubānas KP” iesniegto informāciju un ņemot vērā „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” prasības, par to, ka 

„publiskas personas rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu 

līdzekļu un mantas izlietojumu” par izdevīgāko īstermiņa aizņēmumu piedāvājumu 

atzīst aizņēmumu uz vienu gadu no AS Swedbank. Ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 2.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
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1. Sniegt galvojumu SIA „Lubānas KP” aizņēmumam no AS „Swedbank” uz 

vienu gadu ar mainīgo procentu likmi (3mEuribor + 2,2 % mainās ik pēc 3 

mēnešiem; uz 11.03.2015. 2,2296%) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/13/05/016 „Pārvades un sadales 

sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā” pabeigšanai 92 234 EUR 

(deviņdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro).  

2. Pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2015.gada maija mēnesi, pilnīgu atmaksu 

veicot pēc Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanas - ne vēlāk kā 

2016.gada aprīļa mēnesī. 

3. Pašvaldībai piederošo daļu skaits kapitālsabiedrībā veido 100 procentus no 

pamatkapitāla. 

4. Aizņēmuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši pievienotajam aizņēmuma 

atmaksas grafikam. 

(Pielikumā Nr.2 – galvojuma atmaksas grafiks uz 1 lapas.)  

 

Sēdi slēdz plkst. 16,30.  

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                             Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists:                                                                             Diāna Krieva 

 

Parakstīts __________________________________________ 

 


