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LĒMUMS Nr.137
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai
Saskaņā 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” (turpmāk tekstā - Noteikumi)
pašvaldības aizņēmuma saņemšanai nepieciešams domes lēmums.
Projekta realizācija uzsākta 2021.gadā, taču laikapstākļu dēļ, kuru iespaidā iestājās
tehnoloģiskais pārtraukums, būvdarbi netika pabeigti.
Šī projekta aktualitāti pierāda tas, ka jaunizveidotais infrastruktūras objekts būs reģionālas
nozīmes objekts jaunajā novadā, kā arī tas, ka viens no pašvaldību mērķiem ir veidot drošu un
visiem iedzīvotājiem pieejamu labiekārtotu pilsētvidi.
Projekts atbilst Noteikumu mērķim: “3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas,
ceļi, veloceļi, gājēju ietves, dzelzceļa infrastruktūra, viedie risinājumi satiksmes drošībai un
organizēšanai”.
Tiek plānoti sekojoši darbi publiskās ārtelpas sakārtošanai:
1.
betona bruģakmens ietves segas izbūve ~1045.00 m² apjomā;
2.
asfaltbetona brauktuves segas izbūve ~1900.00 m² apjomā.
3.
grants celiņu seguma izbūve ~360.00 m² apjomā;
4.
grants nomales izbūve ~385.00 m² apjomā;
5.
zāliena segas izbūve ~4200.00 m² apjomā;
6.
apstādījumu dobes izveide ~1498 m² apjomā;
7.
apgaismojuma balsti ~38 gab. apjomā.
Aptuvenās
projekta
pabeigšanas
izmaksas
ir
298
580.00
EUR
(divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi). Pašvaldībai
jānodrošina budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ne mazāk kā 15 % apmērā no
pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu
apjoma.
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 14 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS,
Uldis DZĒRVE, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars MIEZĪTIS, Anita
OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars
LUKSS, Evija VECTIRĀNE), “Pret” – nav, “Atturas” - nav NOLEMJ:
1.

2.

Līdz tuvākā mēneša pirmajam datumam sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai investīciju projekta pieteikumu “Daugavas pastaigu un izziņas
takas izbūve un atjaunošana”.
Ņemt aizņēmumu ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi 253 793.00 EUR
(divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi) investīciju
projekta “Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai ar
izņemšanu 2022.gadā.

2.1. aizņēmuma apmērs – 253 793.00 EUR (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit trīs euro, 00 centi),
2.2. aizdevējs – Valsts kase;
2.3. ņemt vidēja termiņa aizņēmumu uz 20 (divdesmit) gadiem ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz 2 gadiem;
2.4. aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Aizkraukles novada pašvaldības budžets.
3.

Pašvaldības līdzfinansējumu 15%, t.i. 44 787.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit septiņi euro, 00 centi) paredzēt 2022.gada budžetā.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam
Kasparam SNIEDZĪTIM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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