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ārkārtas sēdes protokols Nr.7., 4.p.

LĒMUMS Nr.186
Par grozījumiem
Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.156 (protokols Nr.6, 38.p.)
“Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā”
Ar Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta sēdes lēmumu Nr.156 nolemts ņemt vidēja
termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi investīciju
projektam “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā” 239 659,79 EUR
(divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi eiro un 79 centi), un papildu
nodrošināt Aizkraukles novada domes līdzfinansējumu 15%, t.i. līdzfinansējumu 42 292,90 euro
(četrdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 90 centi), kopējā projekta realizācijas
summa 281 952,69 euro (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi eiro un
69 centi) ar PVN.
Ņemot vērā Aizkraukles novada pašvaldības iepirkuma “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas
apvienības pārvaldes teritorijā”, identifikācijas Nr.AND 2021/28, rezultātus būvdarbu līgums
slēdzams ar SIA “Ošukalns” par visām trim iepirkuma daļām, ar zemāko piedāvāto cenu,
kopsummā 233 018,75 euro (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņpadsmit eiro un 75 centi) bez
PVN.
2022.gada 28.martā Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Ošukalns”, Reģ. Nr.45403003353, adrese: Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201,
iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 28.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/6) par
inflācijas ietekmi uz iepirkumu ar identifikācijas Nr.AND 2021/28 projektam “Ceļu virsmas
apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā”, kurā tiek sniegta informācija par objektīvi
būtiskiem apstākļiem, kas netika paredzēti konkursu izsludināšanas brīdī.
Līguma summas palielinājums saistīts ar negaidīti straujas energoresursu cenu palielināšanos
pasaules biržās, taču vēl būtiskāk - Krievijas - Ukrainas karadarbības rezultātā būvniecības nozarē
ir radies no Izpildītāja, materiālu ražotājiem un Izpildītāja piegādātājiem neprognozēts,
nepieredzēta apjoma būvizmaksu un būvmateriālu cenu kāpums, ko, Izpildītāja ieskatos,
sagatavojot finanšu piedāvājumus, nebija iespējams paredzēt pieredzējušiem un kvalificētiem ceļu
būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem.
Sakarā ar inflācijas ietekmi uz iepirkumu ar identifikācijas Nr.AND 2021/28, būvnieks sniedz
aktualizētu būvniecības izmaksu tāmi: Iepirkuma 1.daļa - 114 497,47 EUR bez PVN, 2.daļa –
82 195,51 EUR bez PVN, 3.daļa – 71 115,56 EUR bez PVN, ar kopējo sadārdzinājumu - 14.93%.
Kopējās aktualizētās būvniecības izmaksas veido 267 808.54 EUR (divi simti sešdesmit setiņi
tūkstoši astoņi simti astoņi eiro un 54 centi) bez PVN un PVN 21% (EUR 56 239,79), kopā
324 048,33 EUR ar PVN (trīs simti divdesmit četri tūkstoši četrdesmit astoņi eiro un 33 centi).
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 29.panta 12.punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 143 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Ministru kabineta
2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS,
Mārtiņš DAĢIS, Dāvis KALNIŅŠ, Leons LĪDUMS, Aigars LUKSS, 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 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.156
(protokols Nr.6., 38.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ceļu virsmas apstrāde
Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā” īstenošanai” (turpmāk tekstā – Lēmums) šādus
grozījumus:
1.1.

aizstāt
lēmuma
2.punktā
skaitli
un
vārdus:
“239 659,79
euro
(divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi eiro un 79 centi)
ar
PVN”
ar
skaitli
un
vārdiem:
“275 441,08
euro
(divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit viens eiro un 08 centi)
ar PVN”;

1.2.

aizstāt
lēmuma
5.punktā
skaitli
un
vārdus:
“42 292,90
euro
(četrdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 90 centi) ar PVN” ar
skaitli un vārdiem “48 607,25 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņi eiro
un 25 centi) ar PVN”;

1.3.

aizstāt
lēmuma
6.punktā
skaitli
un
vārdus:
“281 952,69
euro
(divi simti astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi eiro un 69 centi)
ar
PVN”
ar
skaitli
un
vārdiem:
“324 048,33
euro
(trīs simti divdesmit četri tūkstoši četrdesmit astoņi eiro un 33 centi) ar PVN”.

Pielikumā: 2022. gada 28. marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ošukalns” vēstule Nr.101
uz 3 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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