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ĀRKĀRTAS 
DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

 

02.05.2016.                                                                   Nr.5 

 

Sēdi atklāj plkst.11.00 

Sēdi vada                            Tālis Salenieks- novada domes priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē           Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila 

Ozoliņa;  

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks, Līga Špune, Lana Kunce - komandējumā 

Piedalās administrācijas darbinieki   Ivars Bodžs - izpilddirektors 

Darba kārtībā: 

1. Par naudas ieguldījumu pašvaldības SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanai  

2. Par saistošo noteikumu  Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

            apstiprināšanu 

1.§ 

Par naudas ieguldījumu pašvaldības SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanai 

ziņo Ivars Bodžs 

     Izskatot SIA „Lubānas KP” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa I.Ivanova iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 29.04.2016. ar Nr.LUB/2.08/16/397) un pievienotos dokumentus, tiek 

konstatēts: 

1) Sabiedrībai, realizējot KF finansētu projektu „Pārvades un sadales sistēmas 

rekonstrukcija Lubānas pilsētā”, tika samazināts pieprasītais atbalsta finansējums no 

Kohēzijas fonda līdzekļiem par 7809,59 EUR; 

2) Projekta realizācijai Sabiedrība ņēma īstermiņa aizņēmumu A/S SWEDBANK ar 

pašvaldības galvojumu, paredzot aizņēmuma pamatsummu atmaksāt saņemot naudu no 

Kohēzijas fonda; 

3) 2016.gada 8.maijs ir termiņš, kad Sabiedrībai ir jāatgriež aizņemtā nauda, iztrūkstošo 

līdzekļu daļu 7720 EUR pašvaldībai būtu jāiegulda pamatkapitālā, atlikušo daļu 89,59 

EUR Sabiedrība segs no saviem līdzekļiem.  

  Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 

Komerclikuma152.panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, Komisijas lēmumu 

(2011. gada 20. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta 

piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem 

dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku 

nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9380)(Dokuments attiecas uz EEZ) 

(2012/21/ES) (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 007, 11.01.2012. lpp.0003-

0010) 
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP”, vienotais reģistrācijas 

Nr. 45403005405 pamatkapitālā 7720 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro, 00 

centi). Ieguldījumu veikt naudā ar mērķi: aizdevuma dzēšana A/S SWEDBANK projekta 

„Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā” ietvaros. 

2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt saskaņā ar pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumiem Nr. 01/2016. 

3. Ieguldījuma finansēšanas avots: pašvaldības budžeta brīvie (nesadalītie) līdzekļi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

1.pielikumā: noteikumi Nr. 01/2016 (kopija) uz  vienas lapas. 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu  Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

Sakarā ar naudas līdzekļu ieguldījumu SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā izdevumu 

finansēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektam “Pārvades un sadales sistēmas 

rekonstrukcija Lubānas pilsētā”, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  

2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, 

pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, 

Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada 

budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: 

2.1 Saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

2.pielikumā: saistošie noteikumi Nr.7  

 

Sēde slēgta plkst.11.30 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    Tālis Salenieks 

 

protokols parakstīts 2016.gada  3.maijā   

 

Protokolēja                                                                                                     Mārīte Kotāne 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Pielikums_protokolam_5.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/2016/Saistosie_noteikumi_nr_7.pdf

