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Par Lielvārdes novada pašvaldības atļauju Jumpravas pašvaldības
aģentūrai slēgt līgumu par asenizācijas mucas iegādi līzingā un finanšu
saistību izpildes nodrošināšanu
Lielvārdes novada pašvaldībā 2018.gada 20.augustā ir saņemts Lielvārdes
novada Jumpravas pašvaldības aģentūras (turpmāk – aģentūra) iesniegums
(20.08.2018.Nr.JPA1-10/25) ar lūgumu atļaut slēgt līzinga līgumu ar SIA “SEB
līzings” par asenizācijas mucas ar tilpumu 6.7 m3 (turpmāk – asenizācijas muca)
iegādi.
Aģentūras veiktajā cenu aptaujā “6.7 m3 asenizācijas mucas iegāde”, tika
iesniegti trīs piedāvājumi, un aģentūra izvēlējās sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “POLTEH”, reģistrācijas Nr.40003801363, piedāvājumu ar zemāko
cenu 9801.00 EUR (ar pievienotās vērtības nodokli). Aģentūra plāno
asenizācijas mucas iegādei piesaistīt SIA “SEB līzings” pakalpojumu, slēdzot
līzinga līgumu uz pieciem gadiem, kas izmaksātu 10 329.19 EUR, katru mēnesi
maksājot 155.77 EUR, līdz ar to izdevumi tiek plānoti sekojoši:
1) 2018.gadā tiek samaksāti 10% no pirkuma cenas, tas ir, 980.10 EUR, un
četru mēnešu (septembris - decembris) maksa kopsummā 625.89 EUR –
kopā 2018.gadā 1605.99 EUR;
2) 2019. – 2022.gadā – 1869.24 EUR/gadā (kopā četros gados – 7476.96
EUR);
3) 2023.gadā – astoņu mēnešu maksa kopsummā 1246.24 EUR.
Kopējās pirkuma izmaksas aprēķinātas 10 329.19 EUR.
2018.gada aģentūras budžetā paredzēts daļējs finansējums asenizācijas
mucas iegādei 1632.10 EUR apmērā. Turpmākie maksājumi jāplāno aģentūras
nākamo piecu gadu budžetā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3
“Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 134.3.apakšpunktu, Lielvārdes
novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Lielvārdes novada
pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” 13.punktu, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atļaut Jumpravas pašvaldības aģentūras direktoram 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”, kopējā cena
10 760.10 EUR un nodrošinot samaksu par pirkumu sekojoši:
1.1.2018.gadā finansējums 1606.99 EUR paredzēts aģentūras 2018.gada
budžetā;
1.2.periodā no 2019. – 2023.gadam finansējumu paredzēt aģentūras budžetā,
tas ir, 2019.-2022. gada budžetā – 1869.24 EUR gadā un kopā četros
gados – 7476.96 EUR, 2023.gada budžetā – 1246,24 EUR.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Jumpravas pašvaldības aģentūras direktors.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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