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(prot.Nr.15, 22.punkts)

Par pašvaldības sadarbības pārtraukšanu ar Aizkraukles, Ogres,
Ķeguma, Ikšķiles un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas
piegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai
2012.gada 25.janvārī Lielvārdes novada dome pieņēma lēmumu Nr.5
(protokols Nr.1) “Par sadarbību ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada,
Ķeguma novada, Ogres novada un Skrīveru novada pašvaldībām
elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai”. Ar šo lēmumu
tika nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Aizkraukles, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres un
Skrīveru novada pašvaldībām par centralizēto iepirkumu organizēšanu
elektroenerģijas iegādei. Pamatojoties uz minēto domes lēmumu 2012.gada
31.janvārī starp visām centralizācijā iesaistītajām pašvaldībām tika noslēgts
Sadarbības līgums, reģistrācijas Nr.LNP/10-9/12/13, par centralizēto iepirkumu
institūcijas izveidošanu elektroenerģijas iegādei Aizkraukles novada, Ikšķiles
novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada, Ogres novada un Skrīveru novada
pašvaldību un to padotībā esošo iestāžu vajadzībām (turpmāk – Sadarbības
līgums).
Sadarbības līguma ietvaros noslēgtās Vispārīgās vienošanās par
elektroenerģijas tirdzniecību termiņš ir beidzies 2018.gada 6.augustā, savukārt,
šīs vienošanās ietvaros noslēgtā Līguma par elektroenerģijas tirdzniecības
periodu un cenu beigu termiņš ir 2018.gada 31.decembris.
2018.gada 31.augustā Lielvārdes novada pašvaldība saņēma Ikšķiles
novada pašvaldības paziņojumu par sadarbības elektroenerģijas piegādes
centralizēto iepirkumu organizēšanā pārtraukšanu ar 2019. gada 1. janvāri.
Ņemot vērā minēto, pašvaldības ieskatā no sadarbības sākot ar nākamo
gadu būtu jāatsakās un elektroenerģijas iegādei jāorganizē centralizēts iepirkums
pašvaldības, tās iestāžu un Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību LIELVĀRDES REMTE” vajadzībām.
Pašvaldības dome var lemt par savstarpējo sadarbību ar citām
pašvaldībām, kā tas noteikts likuma “Par pašvaldībām” 95.pantā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta otro daļu un 95.pantu, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Ar 2019.gada 1.janvāri pārtraukt Lielvārdes novada pašvaldības sadarbību
ar Aizkraukles, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Skrīveru novada pašvaldībām
elektroenerģijas piegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai.
2. Ar 2019.gada 1.janvāri no Lielvārdes novada pašvaldības puses izbeigt
2012.gada 31.janvārī noslēgto Sadarbības līgumu Nr.LNP/10-9/12/13 par
centralizēto iepirkumu institūcijas izveidošanu elektroenerģijas iegādei
Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes
novada, Ogres novada un Skrīveru novada pašvaldību un to padotībā
esošo iestāžu vajadzībām.
3. Uzdot pašvaldības Administratīvajai un pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļai trīs dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā
nosūtīt paziņojumu par Sadarbības līguma izbeigšanu un šo lēmumu
Aizkraukles, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Skrīveru novadu pašvaldībām.
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