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2013.gada 8.jūlijā

Domes sēdē

Nr.12
(ārkārtas)

pieņemtie lēmumi
1. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija sēdes Nr.8 lēmumā Nr.8 “Par
Lielvārdes novada pašvaldības SIA “Lielvārdes Remte” dalību Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā programmā „Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” (4.kārta).
2. Par iespēju saņemt aizņēmumu no Valsts kases Kohēzijas fonda atbalstītā
projekta „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas
Lēdmanes ciemā” līdzfinansēšanai.
3. Par iespēju saņemt aizņēmumu no Valsts kases Kohēzijas fonda atbalstītā
projekta „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas
E.Kauliņa alejā” līdzfinansēšanai.
4. Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 30.03.2011.
saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas
pašvaldības aģentūras nolikums”.
1.
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA 27.JŪNIJA SĒDES NR.8 LĒMUMĀ NR.8
„PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA „LIELVĀRDES
REMTE” DALĪBU LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS
AĢENTŪRAS
IZSLUDINĀTAJĀ
PROGRAMMĀ
„PASĀKUMI
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SISTĒMU EFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAI” (4. KĀRTA)
Ņemot vērā 2013.gada 18.martā noslēgtos līgumus starp SIA
„LIELVĀRDES REMTE” un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra” Nr.L-PCS-13-0071 (līguma par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/017
īstenošanu) un Nr.L-PCS-13-0072 (līguma par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/
018 īstenošanu) un SIA „LIELVĀRDES REMTE” iepirkumu rezultātus kopējās
abu projektu izmaksas sastāda Ls 1074708.41.
Ministru kabineta noteikumi Nr.824 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.
apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām
kārtām”, paredz Kohēzijas fonda atbalstu 40% apmērā no attiecināmajām

izmaksām, kā arī finansējuma saņēmēja finansējumu 25%apmērā no
attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par
kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts (nav sniegta garantija, ieguldīts
pamatkapitālā vai saņemts ES finansējums).
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām”, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags,
J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas - nav; Lielvārdes
novada domes deputāti nolemj:
1.Izteikt 2012.gada 27.jūnija domes sēdes Nr.8 lēmumu Nr.8 „Par Lielvārdes
novada pašvaldības SIA „LIELVĀRDES REMTE” dalību Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras izsludinātajā programmā „Pasākumi centralizētās
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” (4. kārta)” sekojošā
redakcijā:
„1.Atbalstīt SIA „LIELVĀRDES REMTE” siltumapgādes sistēmu/tīklu un
siltummezglu rekonstrukciju Lēdmanes pagastā un Lielvārdes pilsētas Edgara
Kauliņa alejas dzīvojamo māju masīvā, projekta akceptēšanas gadījumā,
līdzfinansējot šo projektu ar :
1.1. 35 % no attiecināmajiem izdevumiem;
1.2. 100% no neattiecināmajiem izdevumiem.”
2.
PAR IESPĒJU SAŅEMT AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES KOHĒZIJAS
FONDA ATBALSTĪTĀ PROJEKTA „PĀRVADES UN SADALES
SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA LIELVĀRDES PILSĒTAS LĒDMANES
CIEMĀ” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada dome 2012.gada 27.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.8 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības SIA „LIELVĀRDES REMTE” dalību Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā programmā „Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” (4.kārta)” (ar
grozījumiem 08.07.2013).
2013.gada 18.martā SIA „LIELVĀRDES REMTE” un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra noslēdza līgumu Nr.L-PCS-13-0071
(Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/017) par projekta „Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Lēdmanes ciemā” īstenošanu. Projekta kopējā summa ir Ls
352876.09, t.sk., attiecināmās izmaksas Ls 266237.50 un neattiecināmās
izmaksas Ls 86638.58 .
Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu , likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmo daļu un MK 25.03.2008. noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, balsojot:
par – 12 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,

M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas - nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu Ls 171 291.70 vai ekvivalentu citā valūtā
projekta „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lēdmanes ciemā”
īstenošanai, ieguldot to SIA „LIEVĀRDES REMTE” pamatkapitālā.
2. Aizņēmuma izņemšanas termiņš – 2013.gada septembris.
3. Paredzētais atmaksas termiņš – 2032.gada decembris.
4. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums līdz 2015. gada 1.janvārim.
5. Aizņēmumu ņemt no Valsts kases uz Valsts kases noteiktajiem procentiem.
6. Aizņēmuma atmaksas garantijas – Lielvārdes novada pašvaldības budžets,
kas ietvers saņemtās dividendes no SIA” LIELVĀRDES REMTE” .
3.
PAR IESPĒJU SAŅEMT AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES KOHĒZIJAS
FONDA ATBALSTĪTĀ PROJEKTA „PĀRVADES UN SADALES
SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA LIELVĀRDES PILSĒTAS E.KAULIŅA
ALEJĀ” LĪDZFINANSĒŠANAI
Lielvārdes novada dome 2012.gada 27.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.8 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības SIA „LIELVĀRDES REMTE” dalību Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā programmā „Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” (4.kārta)” (ar
grozījumiem 08.07.2013).
2013.gada 18.martā SIA „LIELVĀRDES REMTE” un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra noslēdza līgumu Nr.L-PCS-13-0072
(Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/018) par projekta „Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas E.Kauliņa alejā” īstenošanu.
Projekta kopējā summa ir Ls 738 552.82, t.sk., attiecināmās izmaksas Ls
551 726.84 un neattiecināmās izmaksas Ls 186 825.98.
Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 26. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu , likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmo daļu un MK 25.03.2008. noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, balsojot:
par – 12 deputāti (J.Āboliņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas - nav; Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu Ls 371 739.88 vai ekvivalentu citā valūtā
projekta „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas
E.Kauliņa alejā” īstenošanai, ieguldot to SIA „LIEVĀRDES REMTE”
pamatkapitālā.
2. Aizņēmuma izņemšanas termiņš – 2013.gada septembris.
3. Paredzētais atmaksas termiņš – 2032.gada decembris.

4. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums līdz 2015. gada 1.janvārim.
5. Aizņēmumu ņemt no Valsts kases uz Valsts kases noteiktajiem procentiem.
6. Aizņēmuma atmaksas garantijas – Lielvārdes novada pašvaldības budžets,
kas ietvers saņemtās dividendes no SIA” LIELVĀRDES REMTE” .
4.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18 „GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA
DOMES 30.03.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „LIELVĀRDES
NOVADA PAŠVALDĪBAS JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
NOLIKUMS”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.
aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000”” 4.pielikuma 37.punktu, balsojot: par – 12 deputāti (J.Āboliņš,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas - nav;
Lielvārdes novada domes deputāti nolemj:
1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus Nr.18 ”Grozījumi Lielvārdes
novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada
pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums””
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā
VARAM).
3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā
Lielvārdes novada pašvaldības domes ēkā, Jumpravas un Lēdmanes pagasta
pārvaldēs.
4.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
bezmaksas izdevumā „ Lielvārdes Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicēt Lielvārdes pašvaldības mājas lapā internetā.

