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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 29.augustā

Nr.333
(prot.Nr.13, 23.punkts)

Par finansējuma piešķiršanu Vietējo iniciatīvu konkursa projektam
Nr.LNP/12-10/18/625 “Ceļa apmales nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas
Raiņa iela 9A, Lielvārde”
Lielvārdes novada dome (turpmāk – dome) 2018.gada 27.jūnija domes
sēdē ar lēmuma Nr.268 “Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo
iniciatīvu projektu konkursā” (turpmāk – lēmums Nr.268) 1.15.apakšpunktu
atbalstīja Spīdolas ielas 13, Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieku kopībai (turpmāk –
kopība Spīdolas 13) projekta Nr.LNP/12-10/18/600 “Drošākam solim”
īstenošanu un piešķīra pašvaldības finansējumu 1550,22 euro.
Domes 28.marta noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu
Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem” (turpmāk – noteikumi Nr.11)
35.punkts noteic, ka līdz finansējuma līguma noslēgšanai finansējuma
saņēmējam jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība)
dokumenti, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
nepieciešami būvniecības un labiekārtošanas darbu uzsākšanai.
Savukārt, gan lēmuma Nr.268 5.punkts, gan noteikumu Nr.11 36.punkts
noteic, ka Pretendentam finansēšanas līgums jānoslēdz 30 dienu laikā pēc domes
lēmuma par finansējuma piešķiršanu saņemšanas. Ja Pretendents ir iesniedzis
pamatotu skaidrojumu par kavējuma iemeslu, Līguma noslēgšanas termiņš var
tikt pagarināts, kā tas paredzēts noteikumu Nr.11 37.punktā.
Ar lēmuma Nr.268 3.punktu pašvaldības administrācijas Attīstības un
pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļai tika uzdots ne vēlāk kā 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc domes lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu 1. un 2. punktā minētajiem projekta pieteikuma sagatavotājiem uz
elektroniskā pasta adresēm un informēt par finansējuma līguma slēgšanas laiku.
Lēmums Nr.268 kopībai Spīdolas 13 tika nosūtīts 2018.gada 4.jūlijā.
2018.gada 2.jūlijā pašvaldības Vietējo iniciatīvu projektu konkursa
vērtēšanas komisija nosūtīja kopībai Spīdolas ielas 13 vēstuli Nr. LNP1210/18/1179, ar ko tika lūgts iesniegt noteikumos Nr.11 noteiktos dokumentus, kā
arī tika sniegta informācija, ka projekta finansēšanas līgumu jānoslēdz 30 dienu
laikā pēc domes lēmuma par finansējuma piešķiršanu saņemšanas.
Kopība Spīdolas 13 neiesniedza noteikumos Nr.11 noteiktos dokumentus
un nenoslēdza finansēšanas līgumu, bet 2018.gada 27.augustā projekta
Nr.LNP/12-10/18/600 “Drošākam solim” iesniedzēja G. V. iesniedza

iesniegumu Nr.LNP12-10/18/2017 ar ko tika atsaukts pieteikums projektam
“Drošākam solim” un pārtrauktas ar projekta ieviešanu saistītās darbības.
Ievērojot lēmuma Nr.268 7.punktu, kas paredz gadījumā, ja kāds no
atbalstītajiem projektu iesniedzējiem 30 dienu laikā pēc domes lēmuma par
finansējuma piešķiršanu saņemšanas nenoslēdz līgumu vai nesniedz pamatotu
skaidrojumu par kavējuma iemeslu, finansējums tiek piešķirts neapstiprināto
projektu pieteikumiem iegūto punktu secībā – no projekta iesnieguma ar lielāko
punktu skaitu līdz projektu iesniegumam ar mazāko punktu skaitu.
Saskaņā ar Vietējo iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas
2018.gada 7.jūnija lēmumu nākamais projekta iesniegums ar lielāko punktu
skaitu ir DzĪB “Raiņa nams 9a” iesniegtais projekts Nr.LNP/12-10/18/625 “Ceļa
apmales nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Raiņa iela 9A, Lielvārde”, kas
novērtēts ar 41,67 punktiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Lielvārdes novada
domes 2018.gada 28.marta noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu
Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem” 35. un 36.punktu un ņemot vērā
iesniegumu Nr. LNP12-10/18/2017, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Lielvārdes novada domes 2018.gada 27.jūnija
lēmuma Nr.268 “Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo
iniciatīvu projektu konkursā” (turpmāk – lēmums Nr.268) 1.15.apakšpunktu.
2. Atbalstīt DzĪB “Raiņa nams 9a” projektu Nr.LNP/12-10/18/625 “Ceļa
apmales nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Raiņa iela 9A, Lielvārde” un
piešķirt projekta īstenošanai saskaņā ar precizēto projekta pieteikumu
pašvaldības finansējumu 1 504,33 euro (viens tūkstotis pieci simti četri euro,
33 centi).
3. Uzdot pašvaldības administrācijas Attīstības un pašvaldības īpašumu
pārvaldīšanas nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc domes
lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 2. punktā minētajam
projekta pieteikuma iesniedzējam uz elektroniskā pasta adresi un informēt
par precizējošo dokumentu iesniegšanu un finansējuma līguma slēgšanas
laiku.
4. Uzdot pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc
precizējošo projekta dokumentu iesniegšanas sagatavot finansēšanas līgumu
saskaņā ar iesniegto projekta pieteikumu, tā precizējumiem un šī domes
lēmuma noteikumiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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