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Par Māras Jakubovskas grāmatas “Pauls Kvelde” iegādi
Lielvārdes novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts apgāda
“Jumava” iesniegums (01.06.2018. reģ.Nr.LNP1.2-12/18/966), ar lūgumu
atbalstīt Māras Jakubovskas grāmatas “Pauls Kvelde” izdošanu, iegādājoties 150
grāmatas par īpašu vienas grāmatas cenu 14 euro + pievienotās vērtības nodoklis
(turpmāk – PVN) 12%.
Pauls Kvelde ir lielvārdietis no 1956.gada, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris, Goda Lielvārdietis, izcils kordiriģents un Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas pedagogs, Dziesmu svētku virsdiriģents.
Grāmata iecerēta kā dzīvesstāsts – tā, lai ieinteresētu visplašāko lasītāju
loku un dotu priekšstatu par Paulu Kveldi kā par interesantu personību.
Atbalstot grāmatas izdošanu, pašvaldībai ir iespēja publicēt grāmatas
ievadu vai pēcvārdu uz grāmatas 4.vāka, atsauci grāmatas 4.lappusē (UDK
lappusē), iespēju sadarboties ar apgādu “Jumava” grāmatas atvēršanas svētkos
un citās mārketinga aktivitātēs. Pašvaldības ģerbonis tiks ievietots
2018./2019.gada apgāda “Jumava” grāmatu katalogā.
Iesniegums tika izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē
2018.gada 13.jūnijā. Deputāti lēma par papildu informācijas iegūšanu lēmuma
pieņemšanai. Grāmatas metiens 800 eksemplāru, pārdošanas cena
mazumtirdzniecībā 8,40 – 9 euro un katrs tirgotājs liek savu uzcenojumu, kā arī
iespēja iepazīties ar grāmatas maketu.
Iesniegums ar papildinformāciju atkārtoti tika izskatīts Tautsaimniecības,
Izglītības, kultūras un sporta, Attīstības, Sociālo un veselības lietu un Finanšu
komiteju kopsēdē 2018.gada 18.jūlijā. Deputāti neatbalstīja grāmatas “Pauls
Kvelde” iegādi par iesniegumā piedāvāto vienas grāmatas cenu 14 euro + PVN
12%.
Veicot pārrunas ar SIA “Jumava” pārdošanas speciālisti A.R., tika
precizēta vienas grāmatas cena, kas ir 6 euro + PVN 12% (6,72 euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošo
noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” 8.punktu,
Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Iegādāties 80 eksemplārus SIA “Jumava” izdoto Māras Jakubovskas grāmatu
“Pauls Kvelde”.
2. Finansējumu 537,60 euro piešķirt no tāmes “Kultūras pasākumi Lielvārdē”
EKK 22312 “Reprezentācijas izdevumi”.
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas un
tūrisma nodaļai nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļai nodrošināt lēmuma 2.punkta izpildi.
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