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sēdes protokols Nr.6. 53.p.

LĒMUMS Nr.171
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru pagastā,
Aizkraukles novadā” realizācijai
Ar Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.52 (protokols Nr.4, 1.p.)
aktualizēts Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.–2028.gada Investīciju plāns, kura
ietvaros paredzēts investīciju projekts “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai
pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā”.
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Andreja Upīša ielas posmu, veikt stāvlaukuma un gājēju
ietves seguma atjaunošanu, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot
satiksmes drošību pie Skrīveru kultūras centra, Skrīveros, Skrīveru pagastā.
Ņemot vērā Aizkraukles novada pašvaldības iepirkuma “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta
līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā (atkārtoti)”, identifikācijas
Nr.AND 2022/3, rezultātus būvdarbu līgums slēdzams ar SIA “Jards” par zemāko piedāvāto cenu
112 533,95 euro (viens simts divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro un 95 centi) bez
PVN.
Projekts atbilst Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu 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” 3.1.apakšpunkta 3.1.2.mērķim pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, dzelzceļa infrastruktūra,
viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī uzlādes infrastruktūra bezemisiju
transportlīdzekļiem (darbināmi ar elektroenerģiju), inženierkomunikācijas (inženierkomunikācijām
jābūt pašvaldības īpašumā) un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto
ielu vai ceļu u. c. transporta infrastruktūru) būvniecība vai pārbūve, ja investīciju projektā plānoto
būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz
1 100 000 euro.
Projekts atbilst Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028. gadam aktuālajam
investīciju plānam, ieraksts Nr.255, Nr.1 “Ceļi, ielas, tilti, laukumi”, VTP un rīcības virziens
Nr.VTP 5/RV 5.1, projekts “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve
Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā”.
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
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”, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm “Par”
(Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS,
Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs
ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Evija VECTIRĀNE), “Pret” – 1 (Guntis LIBEKS), “Atturas” – nav,
Aizkraukles novada pašvaldība NOLEMJ:
1.

Ņemt aizņēmumu no Valsts kases vidējā termiņā līdz 115 741,17 euro
(viens simts piecpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens eiro un 17 centi) ar PVN
apmērā, uz 10 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu procentu likmēm

investīciju projekta “Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru
pagastā, Aizkraukles novadā” realizācijai.
2.

Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2023.gada 1.janvāri.

3.

Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Aizkraukles novada pašvaldības budžetu.

4.

Aizņēmuma līdzfinansējumu 20 424,91 euro (divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit
četri eiro un 91 cents) ar PVN, kas ir 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām, garantēt
ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžetu. Kopējās projekta būvdarbu izmaksas
136 166,08 euro (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit seši eiro un 8 centi)
ar PVN.

5.

Līdzekļus projekta autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumiem paredzēt no
Aizkraukles novada pašvaldības budžeta 4 200,00 euro (četri tūkstoši divi simti eiro, 00 centi)
ar PVN.

6.

Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Attīstības nodaļas projektu vadītājai
Lienei PAUKŠTEI-UZULAI sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomē.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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