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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2018.gada 23.augustā

protokols Nr. 19

LĒMUMS Nr.20.
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts Kases autotransporta iegādei
Izskatot jautājumu par autotransporta iegādi Ķekavas novada pašvaldības Sporta
aģentūras un iestādes “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” vajadzībām,
konstatēts:
1. Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūrai savas darbības nodrošināšanai ir
nepieciešams iegādāties pasažieru furgonu. Ir veikta iepirkumu procedūra “Pasažieru
furgona iegāde Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras vajadzībām”,
identifikācijas Nr. ĶNP 2018/37.
2. Iepirkuma procedūrā zemāko cenu ir piedāvājis SIA “Amserv Krasta”, reģ.
Nr.50003472881, ar kopējo summu EUR 28 688,47 (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti
astoņdesmit astoņi euro un 47 euro centi), tajā skaitā PVN 21%. Tehnisko apkopju
piedāvātā cena automašīnai ir EUR 713,27.
3. Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija “Ķekavas novada
pašvaldība”” astoņi autotransporta līdzekļi ir sliktā tehniskajā stāvoklī, bieži
nepieciešami remonti, kas izmaksā dārgi. Ķekavas novada dome 2018.gada pašvaldības
budžetā ir paredzējusi finansējumu 6 jaunu automašīnu iegādei, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē. Izstrādājot jauno automašīnu iegādes dokumentāciju, esošās automašīnas
tika paredzētas kā ieskaits (tirgus vērtības apmērā, ko noteicis sertificēts vērtētājs) jauno
automašīnu pirkuma maksā.
4. Ir veikta iepirkumu procedūra, identifikācijas Nr. ĶNP 2018/39 “Automašīnu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu”.
5. Iepirkuma procedūrā zemāko cenu ir piedāvājis SIA “Green motors”, reģ.
Nr.40203013086, ar kopējo summu EUR 90 545,53 (deviņdesmit tūkstoši pieci simti
četrdesmit pieci euro un 53 centi), tajā skaitā PVN 21%. Kopējā tehnisko apkopju cena
automašīnām ir EUR 6629,93.
6. Septiņu autotransporta vienību iegādes cena, bez tehnisko apkopju izmaksām, ir EUR
111 890,80 (viens simts vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 80 centi),
tajā skaitā PVN 21% EUR 19 419,21.
7. Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā nav nepieciešamo līdzekļu
autotransporta iegādei, tāpēc ir jālūdz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases EUR 111
890,80 apmērā uz 5 gadiem.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu,
- likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,

-

likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un trešās daļas
3.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 6.punktu,
kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 16.augusta
sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 9 balsīm ,,Par”- (Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Neils Kalniņš,
Arnolds Keisters, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – 3 (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Gatis Līcis), “Nepiedalās” - 1(Andis
Adats),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases autotransporta iegādei EUR 111 890,80 (viens
simts vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 80 centi), tajā skaitā PVN
21% EUR 19419,21.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada
1.septembri.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Ķekavas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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