Pieņemto lēmumu saraksts
PROTOKOLS Nr.29
Domes ārkārtas sēde
Salaspilī,

2011 gada 12.decembrī

Nr.Lēmuma nosaukums
1. Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā”
Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un iesnieguma apstiprināšanu
ERAF finansējumam Acones ciema projekta īstenošanai.
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PROTOKOLS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
Salaspilī,

Nr.29

2010. gada 12.decembrī

Sēde sasaukta plkst.18.00
Sēdi atklāj plkst. 18.00
Darba kārtībā:
Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” Tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un iesnieguma apstiprināšanu ERAF finansējumam Acones ciema
projekta īstenošanai.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs R.Čudars
Protokolē – Ž.Maļinovska
Piedalās: deputāti – Z.Rimša, M.Rogals, V.Circenis, S.Pivore, O.Pāvulīte, V.Kalniņa, V.Upmane,
A.Svilāns, J.Rižkova, M.Caune, Ē.Miķelsons, L.Fedorkova, G.Volodins;
SIA „Valgums -S” valdes loceklis S.Anošins.
Sēdē nepiedalās - J.Putniņš, A.Prutkovs, K.Brunovskis.

1.§
Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” Tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un iesnieguma apstiprināšanu ERAF
finansējumam Acones ciema projekta īstenošanai.
Vārdu dod S.Anošinam:
– informē par darbiem, kurus paredzēts veikt projekta ietvaros – par tīklu, urbuma un
atdzelžošanas ēkas rekonstrukciju.
Domes priekšsēdētājs aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R.Čudars, O.Pāvulīte, M.Caune, M.Rogals, Ē.Miķelsons,
V.Upmane, A.Svilāns, J.Rižkova Z.Rimša, S.Pivore, V.Kalniņa, V.Circenis, G.Volodins,
L.Fedorkova), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt 2011.gada 6.decembrī Salaspils novada domē iesniegto SIA „PROFIN”
izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Salaspils novada Acones ciemā” un akceptēt pašvaldības SIA „Valgums-S” sagatavoto
iesniegumu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai Acones ciema ūdenssaimniecības attīstības
projektam ar papilddokumentiem.
Lēmums pielikumā Nr.1.
Sēdi slēdz plkst. 18.15
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētājs
Protokols parakstīts 10.11.2011.

R.Čudars
Ž.Maļinovska

Pielikums Nr.1

SALASPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67981010, fakss 67981032
e-pasts: dome@salaspils.lv, www.salaspils.lv

PROTOKOLS Nr.29
Salaspilī,

2011.gada 12.decembrī

1.§
LĒMUMS
Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” Tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un iesnieguma apstiprināšanu ERAF
finansējumam Acones ciema projekta īstenošanai
Saskaņā ar 2011.gada 15.jūlijā noslēgto Pakalpojuma līgumu starp Pašvaldības SIA
“Valgums-S” un SIA “PROFIN” par Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Salaspils
novada Acones ciema ūdenssaimniecības attīstībai, Izpildītājs SIA “PROFIN” ir iesniedzis
un Pasūtītājs Pašvaldības SIA “Valgums-S” ir pieņēmis izstrādāto un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas Ūdens būvju komisijā saskaņoto “Tehniski ekonomisko
pamatojumu Salaspils novada Acones ciema ūdenssaimniecības attīstībai”. Izskatot
iesniegto dokumentāciju, Pašvaldības SIA “Valgums-S” ir atzinis, ka sagatavotais Tehniski
ekonomiskais pamatojums ir izstrādāts atbilstoši:
§ 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas būvju būvniecības kārtība";
§ 28.07.2008. MK noteikumi Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"".
Projekta iesniegums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļu saņemšanai, kura
pielikumā jāpievieno gan TEP, gan domes lēmums par TEP akceptu, gan cita
dokumentācija, kuru gatavo Pašvaldības SIA „Valgums-S” VARAM jāiesniedz
14.12.2011.
Pamatojoties uz 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" 8.p. un ņemot vērā Pašvaldības SIA
„Valgums-S” valdes sēdes lēmumu (05.12.2011. protokols Nr. 6),
Dome nolemj:
1. Apstiprināt 2011.gada 6.decembrī Salaspils novada domē iesniegto SIA „PROFIN”
izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Salaspils novada Acones ciemā” (turpmāk tekstā - Projekts) (pielikums Nr. 1).
2. Apstiprināt šādu Projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Projekta iesniedzēja līdzekļi

LVL
122 289,58

%

100 237,36
15 035,62
85 201,74
22 052,22
22 052,22

100%
15%
85%

3. Apstiprināt šādas projektā iekļautās komponentes:
Pasākumi
1.
2.

Dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

Mērvienība
s
gab.

Daudzum
s
1

m

490

4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku.
5. Akceptēt pašvaldības SIA „Valgums-S” sagatavoto Iesniegumu ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai
Acones
ciema
ūdenssaimniecības
attīstības
projektam
ar
papilddokumentiem (pielikums Nr. 2), tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu
atbilstoši Projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (Iesnieguma
2. papilddokuments)
un
projekta
budžeta
kopsavilkumam
(Iesnieguma
3. papilddokuments).
6. Pašu līdzfinansējumu 15 035,62 LVL 15% attiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt,
izmantojot pašu līdzekļus vai ņemot kredītu komercbankā.
7. Finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt, izmantojot pašvaldības SIA
„Valgums-S” kā PVN nodokļa maksātāja spēju finansēt PVN atbilstoši likuma normai
par PVN nodokli un par priekšnodokļa atskaitīšanu.
8. Uzdot
Pašvaldības
SIA
“Valgums-S”
organizēt
investīciju
projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā” sagatavošanu un
realizāciju, nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un sniegšanu
atbildīgajai iestādei (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai) un
nodrošināt cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas ERAF finansējuma
saņēmējam.

Domes priekšsēdētājs

R.Čudars

