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ārkārtas sēdes protokols Nr.7., 2.p.

LĒMUMS Nr.184
Par grozījumiem
Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.137 (protokols Nr. 6., 19.p.)
“ Par aizņēmuma ņemšanu projekta
”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai”
Ar Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta sēdes lēmumu Nr.137 nolemts ņemt vidēja
termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi investīciju
projektam ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” 253 793.00 EUR
(divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi), un papildu
nodrošināt Aizkraukles novada domes līdzfinansējumu 15%, t.i. 44 787.00 EUR
(četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi), kopējā projekta
realizācijas summa 298 580.00 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti
astoņdesmit euro, 00 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, autoruzraudzības un
būvuzraudzības izmaksas.
2022.gada 29.martā Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „BUILDIMPEKS”, Reģ. Nr.40103376961, adrese: Rīga, Ieriķu iela 15 k-2, LV-1084,
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 29.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/10)
līgumcenas pārskatīšanu un būvdarbu apturēšanu Līgumā Nr.6.2/21/5 (“Par Daugavas pastaigu un
izziņas takas izbūve un atjaunošana”), (turpmāk tekstā – Iepirkuma līgums), kurā tiek sniegta
informācija par objektīvi būtiskiem apstākļiem, kas šobrīd ir atklājušies būvniecības nozarē un var
neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
Iepirkuma līguma 10.nodaļā paredzēti līguma grozīšanas noteikumi, nosakot, ka secīgi veiktu
Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15 procentus no līgumcenas.
Pēc SIA "BUILDIMPEKS” veiktajiem aprēķiniem, lai pabeigtu iesāktos būvdarbus,
nepieciešams papildus finansējums 66 537.37 EUR (sešdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit
septiņi euro un 37 centi) apmērā. Atlikušo Darbu vērtība sastāda 282 478.02 EUR
(divi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un 02 centi), bet, ņemot
vērā šī brīža tirgus cenas, atlikušo Darbu vērtība ar esošo sadārdzinājumu sastāda 349 015.39 EUR
(trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši piecpadsmit euro un 39 centi). Atlikusī maksājamā summa
veidojas 298 973.40 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro
un 40 centi).
Tādējādi veidojas, ka darbu pabeigšanai pašvaldībai nepieciešami 361 060.97 EUR
(trīs simti sešdesmit viens tūkstotis sešdesmit euro, 97 centi), tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis.
Līguma summas palielinājums saistīts ar iepriekš neparedzamiem apstākļiem. Saskaņā ar
Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu karadarbība Ukrainā, kā arī cenu straujš pieaugums,
preču un būvmateriālu nepieejamība ģeopolitiskās situācijas un pasaulē esošo norišu sakarā ir
uzskatāmi par apstākļiem, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu,
Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028.gadam Investīciju plāna 60-2.punktu
“Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”, ar Ministru kabineta 2022.gada
22.februāra noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai”, atklāti balsojot: ar 13 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Dāvis

KALNIŅŠ, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Anita OSTROVSKA, Zane ROMANOVA, Uģis
RUBENIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs
ZĒBERGS), “Pret” - nav, “Atturas” - nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Izdarīt
Aizkraukles novada domes
2022.gada 17.marta lēmumā Nr.137
(protokols Nr.6., 19.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas
takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai” (turpmāk tekstā – Lēmums) šādu grozījumu:
1.1.

aizstāt lēmuma 2.punktā skaitli un vārdus: “253 793.00 EUR
(divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi)” ar
skaitli un vārdiem:“ 306 901.82 EUR (trīs simti seši tūkstoši deviņi simti viens euro
un 82 centi)”;

1.2.

aizstāt lēmuma 2.1.punktā skaitli un vārdus: “253 793.00 EUR
(divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi)” ar
skaitli un vārdiem: “306 901.82 EUR (trīs simti seši tūkstoši deviņi simti viens euro
un 82 centi)”;

1.3.

aizstāt lēmuma 3.punktā skaitli un vārdus: “44 787.00 EUR
(četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi)” ar skaitli
un vārdiem: “54 159.15 EUR (piecdesmit četri tūkstoši simt piecdesmit deviņi euro
un 15 centi)”.

Papildināt Lēmumu ar 31.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“31. Aizkraukles novada 2022.gada budžetā paredzēt būvuzraudzības un autoruzraudzības
izmaksas 18 029.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro un 00 centi).”

Pielikumā: 2022.gada 29.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BULDIMPEKS” vēstule
Nr.42 uz 6 lp.
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