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(prot.Nr.19, 2.punkts)

Par noslēgto finanšu līzinga līgumu starp pašvaldības aģentūru
“Jumpravas pašvaldības aģentūra” un SIA “SEB līzings”
Lielvārdes novada pašvaldībā 2018.gada 20.augustā tika saņemts
Lielvārdes novada Jumpravas pašvaldības aģentūras (turpmāk – aģentūra)
iesniegums (reģistrācijas Nr.LNP1.2-3/18/1931) ar lūgumu atļaut slēgt līzinga
līgumu ar SIA “SEB līzings” par asenizācijas mucas ar tilpumu 6.7 m3
(turpmāk – asenizācijas muca) iegādi, kas tiktu izmantota no pašvaldības
autonomās funkcijas izrietoša uzdevuma - kanalizācijas tīklu skalošanai un
attīrīšanas iekārtu profilaksei, nodrošināšanai. Iesniegumam tika pievienots
asenizācijas mucas nomas maksājumu grafiks.
Pamatojoties uz minēto iesniegumu, Lielvārdes novada dome 2018.gada
29.augustā ar lēmumu Nr.350 (prot.Nr.13, 40.punkts) “Par Lielvārdes novada
pašvaldības atļauju Jumpravas pašvaldības aģentūrai slēgt līgumu par
asenizācijas mucas iegādi līzingā un finanšu saistību izpildes nodrošināšanu”,
atļāva aģentūrai pirkt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “POLTEH”,
reģistrācijas Nr.40003801363, asenizācijas mucu ar tilpumu 6.7 m3 par cenu
9801.00 EUR, (ar pievienotās vērtības nodokli), slēdzot līzinga līgumu ar SIA
“SEB LĪZINGS”, nosakot kopējo cenu 10760.10 EUR, un nodrošinot samaksu
par pirkumu ilgtermiņā uz laiku līdz 2023.gada 31.augustam.
2018.gada 28.novembrī pašvaldības administrācijas Finanšu un
ekonomikas nodaļā tika saņemts telefonisks informācijas pieprasījums no
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas par šī gada septembra mēnesī aģentūras
uzņemtajām finanšu saistībām 9801 EUR apmērā.
Izvērtējot pašvaldībā un Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās
darbības uzraudzības un analīzes nodaļā no aģentūras saņemtos dokumentus,
tika konstatēts, ka 2018.gada 10.septembrī noslēgts trīspusējs Finanšu līzinga
(Nomas pirkuma) līgums Nr.PLR087985, kur Līgumslēdzēja puses ir SIA
“POLTEH” (Pārdevējs), SIA “SEB līzings”(Pircējs) un aģentūra (Nomnieks).
Līguma priekšmets ir Asenizācijas cisterna POMOT T544/1, preces pirkuma
maksa ir 9801 euro, tai skaitā PVN, līguma beigu termiņš 2023.gada
15.oktobris. Finanšu ministrijas ieskatā minētais darījums neatbilst normatīvo
aktu prasībām, jo atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2018 gadam” 15.panta

trešajai daļai pašvaldības varēja pirkt ilgtermiņa (līdz 5 gadiem) pakalpojumu –
nomu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu
satiksmes noteikumi” 2.28.apakšpunktu, aģentūras iegādātā asenizācijas muca ir
transportlīdzekļa
sastāvā
–
tā
ir
velkamais
transportlīdzeklis
(2.28.transportlīdzekļu sastāvs – mehāniskais transportlīdzeklis, kas savienots
ar piekabi (puspiekabi), kā arī savienots velkošais un velkamais
transportlīdzeklis).
Likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktā,
līdztekus citiem pašvaldību aizņēmumu kopējā izdevumu palielinājuma
izdevumiem noteikts aizņēmumu veids – aizņēmums pašvaldību autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei (asenizācijas muca ir
transports, kas nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas izpildes
nodrošināšanai). Minētā likuma 15.panta trešā daļa noteic ierobežojumus
aizņēmuma ņemšanai, ļaujot pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai
ilgtermiņā (līdz pieciem gadiem) pirkt pakalpojumus (tostarp, transporta nomu),
nevis preces (transporta līdzekli).
Izvērtējot iesniegtos dokumentus (iesniegumu, līgumu, tehnisko pasi)
secināms, ka tajos lietotā terminoloģija ir maldinoša, jo dokumentos (līgumā)
aģentūra ir norādīta kā transporta nomnieks, bet transportlīdzekļa tehniskajā
pasē – turētājs.
Izvērtējot situāciju, ievērojot Finanšu ministrijas norādījumus, pašvaldības
administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļa iesaka situācijas risinājumam
divas iespējas:
1) grozīt līguma izpildes termiņu, nosakot to viens gads (12 mēneši), bet šāds
līguma termiņa grozījums, līzinga nosacījumu maiņa būstiski sadārdzinās
kustamā īpašuma iegādi,
2) veikt pilnu līgumā noteikto samaksu par Asenizācijas cisternu POMOT
T544/1, samaksājot atlikušo preces cenu 8714.50 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un 15.panta trešo daļu, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Jumpravas pašvaldības aģentūrai nepieciešamo finansējumu
8714.50 EUR Asenizācijas cisternas POMOT T544/1 izpirkšanai no
SIA “SEB līzings”.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu piešķirt no Lielvārdes novada
pašvaldības budžeta tāmes “Lielvārdes teritoriju apsaimniekošanainvestīcijas” 106605, EKK 5231.
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
ekonomikas nodaļai veikt grozījumus pašvaldības budžetā.
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4. Jumpravas pašvaldības aģentūras direktoram J.Šimanovskim veikt visas
nepieciešanās darbības, lai sakārtotu dokumentāciju un veiktu norēķinus
ar SIA “SEB līzings” līdz 2018. gada 7.decembrim (iekaitot).
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Lielvārdes novada
domes 2018.gada 29.augusta lēmumu Nr.350 “Par Lielvārdes novada
pašvaldības atļauju Jumpravas pašvaldības aģentūrai slēgt līgumu par
asenizācijas mucas iegādi līzingā un finanšu saistību izpildes
nodrošināšanu”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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