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ārkārtas sēdes protokols Nr.7., 3.p.

LĒMUMS Nr.185
Par grozījumiem
Aizkraukles novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumā Nr.213
(protokols Nr.11., 58.p.)
"Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju projektam "Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma
pārbūve Kokneses novadā"
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts paredz, ka ar
2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu
reorganizējamo pašvaldību domju (t.sk., Kokneses novada domes) pilnvaras, un Aizkraukles
novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Ar Kokneses novada domes 2021.gada 26.maija lēmumu Nr.3; prot.3.8. nolemts realizēt
projektu un ņemt aizņēmumu projektam Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā”.
Ar Aizkraukles novada apvienojamo (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu,
Skrīveru) pašvaldību Finanšu komisijas 2021.gada 2.jūnija lēmumu Nr.180; prot. 10.4. nolemts
saskaņot Kokneses novada domes 2021.gada 26.maijā pieņemto lēmumu Nr.3.8 (protokols Nr.5)
“Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju projektam "Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma pārbūve
Kokneses novadā”.
Ar Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr.582 “Par atbalstītajiem pašvaldību
investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai” tika atbalstīts Aizkraukles novada pašvaldības investīciju projekts - “Ceļa
“Gaiļi- Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā”.
Ar Aizkraukles novada domes 2021.gada 16.septembra sēdes lēmumu Nr.213 nolemts ņemt
vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi un
ar fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem investīciju projektam "Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi
– Atradze" 283 083.28 euro (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit trīs euro, 28 centi) un
nodrošināt Aizkraukles novada domes līdzfinansējumu 15% apmērā ik gadu no investīciju
projekta “Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi – Atradze” kopsummas.
2021.gada 1.oktobrī noslēgts Aizdevuma līgums starp Valsts kasi un Aizkraukles novada
pašvaldību par aizdevumu ar kopējo summu 283 083,00 EUR.
2021.gada 1.septembrī starp Aizkraukles novada pašvaldību un SIA “Ošukalns” tika noslēgts
līgums Nr.6.1/21/46 par ceļa “Gaiļi – Atradze” seguma pārbūvi Kokneses novadā”. Līguma
4.1.punkts
nosaka,
ka
“Līguma
kopējā
summa
ir
275238.97
euro
(divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 97 centi) bez PVN”.
Aizkraukles novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OŠUKALNS”,
Reģ. Nr.45403003353, adrese: Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201, 2022.gada 18.marta
iesniegumu Nr.80 (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 21.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/4) par
inflācijas ietekmi uz iepirkuma Līgumu Nr. 6.1/21/46 (“Par Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma pārbūvi
Kokneses novadā”) un 2022.gada 28.marta iesniegumu Nr.100 (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldībā 28.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/7) par inflācijas ietekmi uz iepirkuma Līgumu
Nr. 6.1/21/46 (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.
Iesniegumā minēto izmaksu sadārdzinājums ir ietekmējis atsevišķas Iepirkuma līguma
izmaksu pozīcijas, kas saistītas tieši ar karstā asfalta virskārtas un apakškārtas izbūvi. Pēc
SIA "Ošukalns” veiktajiem aprēķiniem, lai pabeigtu iesāktos būvdarbus, nepieciešams papildus
finansējums EUR 41 271,71 euro apmērā bez PVN.
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.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” VI nodaļu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta otrās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 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
pašvaldība NOLEMJ:
1.

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumā Nr.213
(protokols Nr.11., 58.p.) “Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju projektam "Ceļa
“Gaiļi - Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā” (turpmāk tekstā – Lēmums) šādu
grozījumu:
“1. 1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli un vārdus: “283 083.28 euro
(divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit trīs euro 28 centi)” ar skaitli un vārdiem:
“325 531,23 euro (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro
23 centi).”

2.

Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai sniegt atzinumu par aizņēmuma
palielināšanu investīciju projekta “Ceļa “Gaiļi - Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā”
realizēšanai sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem.

Pielikumā:
1)

2)
3)

pielikums “Aizkraukles novada domes 2021.gada 16.septembra lēmums Nr.213
(protokols Nr.11., 58.p.) "Par aizņēmumu Valsts Kasē investīciju projektam "Ceļa
“Gaiļi - Atradze” seguma pārbūve Kokneses novadā” uz 2 lp.;
pielikums 2022.gada 18.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OŠUKALNS”
iesniegums Nr.80 uz 2 lp.;
2022.gada 28.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OŠUKALNS” iesniegums
Nr.100 uz 11 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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