LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Aucē

2021.gada 12.maijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.03.
Sēde notiek attālināti. Sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības augstas gatavības investīciju projektu “Auces vidusskolas ēkas fasādes
siltināšana”.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās (attālināti) –
Deputāti: Juris Ābele, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Aija Jostsone, Vija Keršus, Inita
Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Ilze Ozoliņa.
Nepiedalās – deputāts Ģirts Ante, iemesls – atvaļinājumā; deputāts Valdis Bergmanis, iemesls –
personisks; deputāts Arnis Hofmanis, iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Gints Kaminskis,
iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Kristaps Krapauskis, iemesls – aizņemts pamatdarbā,
deputāte Sintija Liekniņa, iemesls – personisks.
1.§
Par pašvaldības augstas gatavības investīciju projektu
“Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana”
(ziņo: A.Lerhs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 169 „Par pašvaldības augstas gatavības investīciju projektu “Auces
vidusskolas ēkas fasādes siltināšana”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.08.
Sēdes vadītāja

________________________

V. Keršus

Sēdes protokolētāja

________________________

E. Lintiņa

Protokols

parakstīts

________________
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Nr. 169
(prot.Nr.8, 1.§)
Par pašvaldības augstas gatavības investīciju projektu
“Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana”

Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par augstas gatavības investīciju
projektu “Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana”, konstatēja, ka:
Auces novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam rīcības plānā un investīciju plānā kā
viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana,
līdz ar to investīciju projekts “Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana” (turpmāk – investīciju
projekts) ar pašvaldības domes 2021.gada 27. janvāra lēmumu Nr. 32 tika iekļauts pašvaldības
Auces novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plānā ar projekta nr. 33.
Līdztekus tika izstrādāts tehniskais projekts un projekta realizācijas finanšu tāme par kopējo
summu 795 853,10 EUR.
Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumi Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk –
noteikumi) nosaka augstas gatavības pašvaldības investīciju projektu, kas mazina Covid-19
infekcijas izplatības sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanu, pieteikšanas nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju
projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.
Saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu pašvaldības līdz 2021. gada 14.maijam iesniedz
investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot šādus
nosacījumus:
1) investīciju projekta īstenošana paredzēta pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānā un atbilst šo noteikumu mērķim (3.1.1. apakšpunkts) pašvaldību pakalpojumu
infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts
budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 euro un ne vairāk kā 3 000 000 euro vienam
projektam;
2) investīciju projekta iesniedzējs iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu;
3) plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas
nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai
paskaidrojuma rakstā;
4) pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne
mazāk kā 15% apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam
gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
5) pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma
izmaksai;
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6) investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50 % valsts budžeta finansējuma tiek
izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;
7) investīciju projektu paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tas pilnībā
īstenojams līdz 2022. gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot
nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados.
Un tā kā:
1) investīciju projekta īstenošana paredzēta pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānā un atbilst noteikumu mērķim;
2) investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja;
3) pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ir 15 % no
pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu
apjoma;
4) investīciju projekta īstenošanu paredzēts uzsākt 2021. gada 15. jūlijā un īstenot līdz
2022. gada 31. augustam;
5) valsts budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs investīciju projektam ir lielāks par
500 00 eiro;
konstatējams, ka investīciju projekts atbilst noteikumu 3.punktā noteiktajiem nosacījumiem.
Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr. 242
“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma
piešķiršanas kārtība” 3.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Dobeles novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai sniegt saskaņojumu valsts budžeta līdzfinansējuma
saņemšanai augstas gatavības investīciju projekta “Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana”
realizēšanai.
2. Apstiprināt investīciju projekta “Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana” kopējās
realizācijas izmaksas 795 853,10 EUR apmērā.
3. Noteikt investīciju projekta “Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana” realizācijas
laiku no 2021.gada 15. jūlija līdz 2022.gada 31. augustam.
4. Noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15 procentus no investīciju projekta
“Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana” realizācijas izmaksām, proti, 119 377,97 EUR, kas
sedzams no pašvaldības ieplānotajiem 2021.gada un 2022. gada budžeta līdzekļiem budžeta
sadaļā “Līdzfinansējums pašvaldības projektiem”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

