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Nr.206
(prot.Nr.9, 3.punkts)

Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai pie
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
Ar Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr.5 “Par
„Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam”, aktualizētā
(2017.-2019.gadam) “Rīcības plāna un Investīciju plāna” apstiprināšanu”” tika
apstiprinātas investīcijas tuvākajiem trīs gadiem, tai skaitā investīciju plānā
pozīcija Nr.8 “Sporta laukums Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā” paredz
attīstīt izglītības infrastruktūru, atjaunojot sporta laukumu vidusskolas teritorijā.
Iepriekšminētais ir Rīcības plāna rīcības virziens 1.1.”Attīstīt un
pilnveidot izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūru un
materiāltehnisko bāzi”, uzdevums 1.1.5. “Vispārējo izglītības iestāžu mācību
vides modernizēšana, uzlabojot mācību vidi”.
2018.gada 22.martā Lielvārdes novada pašvaldības Iepirkumu komisija,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, atklātajā konkursā izsludināja
iepirkumu Nr. LNP 2018/10 “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta
laukuma pārbūve”. 2018.galda 2.maijā iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu
par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “BUILDIMPEKS” ar
piedāvāto līguma cenu 418 496,26 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūves projekta
kopējās izmaksas, ieskaitot
autoruzraudzības (4514,22 EUR) un
būvuzraudzības (9028,44 EUR) izdevumus, ir 519 923,13 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu,
likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, saskaņā ar Lielvārdes novada
attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju un rīcības plānu (2017. –
2019.), Lielvārdes novada dome nolemj:
1. 2018.gadā ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē
519 923,00 EUR Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma
pārbūvei.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei piešķirt aizņēmumu Lielvārdes novada pašvaldībai kā ilgtermiņa
kredītu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto gada
procentu likmi, ar izņemšanu 2018.gadā un ar pamatsummas atlikto
maksājumu līdz 2019.gada aprīlim, paredzot, ka sporta laukuma
būvniecības darbi jāveic 4 (četru) mēnešu laikā no Būvatļaujas ar atzīmi par
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas.
3. Noteikt, ka aizņēmums tiek garantēts ar Lielvārdes novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
Ekonomikas nodaļai sagatavot un iesniegt dokumentus Finanšu ministrijas
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma atbalsta saņemšanai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam.
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