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(prot.Nr.11., 3.p.)

3. Par kredītu atklātas daudzfunkcionālās sporta arēnas būvniecībai Svitenē LEADER
projekta “Atklātas daudzfunkcionālas sporta arēnas būvniecība Svitenē” Nr. 16-06AL07-A019.2201-000004 ietvaros.
Pamatojoties uz 2016.gada 26.maija Rundāles novada domes sēdes lēmumu (protokola Nr.5,
2.p.) par projekta “Atklātas daudzfunkcionālas sporta arēnas būvniecība Svitenē” pieteikumu
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma aktivitātes “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 1.kārtas
ietvaros, kā arī Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.06.6-11/16/1860 par projekta iesnieguma Nr. 16-06-AL07A019.2201-000004 apstiprināšanu, Rundāles novada dome uzsāk projekta īstenošanu.
Pamatojoties uz Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas 2016.gada 6.jūnija lēmumu
Nr.2-5./16/20 par iepirkuma “Multifunkcionālā sporta laukuma projektēšana un izbūve
Svitenes ciemā” (iepirkuma ID Nr. RND 2016/21) rezultātu, ar SIA “BUILDIMPEKSS
(reģ.Nr.40103376961) 2016.gada 22.jūnijā tika noslēgts līgums Nr.17-16./16/233 par
multifunkcionālā sporta laukuma projektēšanu un izbūvi Svitenes ciemā.
Saskaņā ar līgumu, kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas sastāda EUR 104 693.93,
pievienotās vērtības nodoklis sastāda EUR 21 985.73, kas veido kopējo līguma summu EUR
126 679.66 apmērā.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000.00, publiskais finansējums (ELFLA)
90% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām - EUR 45 000.00. Rundāles novada domes
līdzfinansējums EUR 81 679.66. Projektu realizējot, Rundāles novada domei pieejams
priekšfinansējums aktivitāšu īstenošanai EUR 9000.00 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī lai realizētu atklātas daudzfunkcionālās sporta arēnas
būvniecību Svitenē Rundāles novada pašvaldībai nepieciešams aizņēmums Valsts Kasē, līdz
ar to ir nepieciešams lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro
daļu, Likuma par budžeta un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts
budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 5.apakšpunktu, Ministru kabineta

2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, Rundāles novada dome nolemj:
1. lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē EUR 117 680.00 (viens simts septiņpadsmit
tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro un 00 eiro centi) apmērā atklātas
daudzfunkcionālās sporta arēnas būvniecībai Svitenē ar Valsts kases noteikto
aizņēmuma procenta likmi, ar aizdevuma atmaksas termiņu 15 gadi, paredzot,
ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama ar 2018.gadu un atmaksājama
no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem;
2. aizņēmums tiks izmantots 2016., 2017. gadā, atbilstoši būvdarbu izpildes
grafikam.
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