Latvijas Republika

LIELVĀRDES NOVADA DOME
Raiņa ielā11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā LV-5070, tel.65053370, fax.65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVNreģ.Nr.90000024489

2013.gada 13.martā

Domes sēdē

Nr.4
/ārkārtas/

Pieņemtie lēmumi
Darba kārtība
1. Par papildus finansējuma piešķiršanu SIA “Lielvārdes Remte” ūdensvada un
kanalizācijas izbūvei Upes ielā, Lielvārdē projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta” ietvaros (ieguldījums
pamatkapitālā).
2. Par piedalīšanos atklātā projektu iesniegumu konkursā un nepieciešamā
līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
„Meliorācijas
sistēmu
rekonstrukcija Lielvārdes novadā".
3. Par Jāņa Šimanovska apstiprināšanu Jumpravas pašvaldības aģentūras
direktora amatā.
1.
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU SIA „LIELVĀRDES
REMTE” ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS IZBŪVEI UPES IELĀ,
LIELVĀRDĒ PROJEKTA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU
ATTĪSTĪBA LIELVĀRDĒ II KĀRTA” IETVAROS (IEGULDĪJUMS
PAMATKAPITĀLĀ)
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts SIA „ Lielvārdes Remte” valdes
priekšsēdētāja I.Igauņa iesniegums (28.02.2013.NR.LNP/1-3.4./13/456) ar
lūgumu piešķirt finansējumu Ls 43359.91 ūdensvada un kanalizācijas izbūvei
Upes ielā, Lielvārdē, t.sk. tehniskā projekta izstrādei, būvuzraudzībai,
autoruzraudzībai un būvniecībai (turpmāk tekstā - dokumenti).
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta”
(turpmāk tekstā – projekts) ietvaros no kopējā projektā īstenojamā darbu apjoma
tika izdalīta Upes ielas, Lielvārdē ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Par šo
projekta sadaļu atsevišķi tika izstrādāts tehniskais projekts un izsludināta
iepirkuma procedūra uz būvniecības darbiem. Iepirkuma rezultātā saņemts
piedāvājums veikt darbus par Ls 146259.91 bez PVN. Kopējās Upes ielas,
Lielvārdē ūdensvada un kanalizācijas izbūves izmaksas sastādītu Ls 150359.91
bez PVN (ar projekta izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību). Uzņēmuma

rīcībā ir Ls 107000.00 šo izdevumu segšanai un Ls 31558.58 PVN daļas
nomaksai.
Par šī projekta īstenošanu ir noslēgts trīspusējs civiltiesiskais līgums starp
SIA „Lielvārdes Remte”, Lielvārdes novada pašvaldību un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk tekstā – VARAM), kurā
nepieciešams izdarīt grozījumus precizējot kopējās projekta izmaksas un
finansējuma avotus.
Lielvārdes novada pašvaldība plānojot 2013.gada budžetu šādus
izdevumus neparedzēja. Vienīgais finanšu avots ir aizņēmums, kuru būs
iespējams realizēt tikai pēc augstāk minētā līguma grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 5.punktu un likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmo daļu,
balsojot: par – 13 deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava,
I.Kreišmane, A.Kruvesis, M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 43360.00 projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta” īstenošanai izbūvējot ūdensvadu un
kanalizāciju Upes ielā, Lielvārdē, par šo summu palielinot SIA „ Lielvārdes
Remte” pamatkapitālu.
2. Finansējumu Ls 43360,00 piešķirt ņemot aizdevumu Valsts kasē pēc
Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Lielvārdē II kārta” grozījumu izdarīšanas.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot SIA „Lielvārdes Remte” kapitāla daļu
turētāja atbildīgajam darbiniekam J.Bitem.
2.
PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ
UN
NEPIECIEŠAMĀ
LĪDZFINANSĒJUMA
NODROŠINĀŠANU
PROJEKTAM
„MELIORĀCIJAS
SISTĒMU
REKONSTRUKCIJA
LIELVĀRDES NOVADĀ”
Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansējuma apguvē saskaņā ar 2008.gada
23.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.792 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības
attīstību un pielāgošanu” īstenošanai” prasībām, izstrādājot projekta iesniegumu
„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes novadā” un iesniedzot to
Lauku atbalsta dienestā finansējuma saņemšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 37605,00 LVL, projekta attiecināmās
izmaksas ir 31078,50 LVL, no tām pieprasītais finansējums no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir 23308,87 LVL (75% no

attiecināmajām izmaksām), Lielvārdes novada pašvaldības budžeta finansējums
ir 7769,63 LVL (25% no attiecināmajām izmaksām). Šajā projektā radīsies
neattiecināmie izdevumi LVL 6526,50 (PVN 21%), kas jāfinansē Lielvārdes
novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru Kabineta noteikumu Nr.792 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma
„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību
un pielāgošanu” īstenošanai” 17.1. un 28.punktu, balsojot: par – 13 deputāti
(I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Piedalīties ELFLA pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” atklātajā
projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija Lielvārdes novadā”.
2. Nodrošināt projekta realizācijai Lielvārdes novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu LVL 7769,63 apmērā.
3. Finansēt neattiecināmos izdevumus LVL 6526,50 apmērā.
3.
PAR
JĀŅA
ŠIMANOVSKA
APSTIPRINĀŠANU
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS DIREKTORA AMATĀ

JUMPRAVAS

Lielvārdes novada pašvaldība 2013.gada februārī izsludināja atklātu
konkursu uz Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora amatu.
Noslēdzoties izsludinātajam atklātajam konkursam uz Jumpravas pašvaldības
aģentūras direktora amatu, Lielvārdes novada pašvaldības pretendentu atlases
komisija kā atbilstošāko direktora amata kandidātu izvēlējās Jāni
ŠIMANOVSKI.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu un Publisko aģentūru likuma 21.panta ceturto daļu, balsojot: par – 13
deputāti (I.Balodis, A.Eglītis, A.Kleperis, D.Kļava, I.Kreišmane, A.Kruvesis,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska,
V.Volonte), pret – nav, atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Jāni ŠIMANOVSKI, personas kods xxxxx, ar 2013.gada
14.martu par Jumpravas pašvaldības aģentūras direktoru uz pieciem gadiem
(līdz 2018.gada 13.martam).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Vītoliņam.

