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( ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.4.

2013.gada 21.februārī
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta: plkst. 14.10
Sēdē piedalās 9 deputāti: Benita Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Linda
Pavlovska, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Gunta Abaja, Aigars Zadiņš, Aldons Zumbergs
Nepiedalās: - Tija Liepa, Guntis Pirvits, Asja Felta, Ēriks Bērzkalns - darba dēļ
Administrācijas darbinieki: Inga Ralle, Alnis Auziņš, Aldis Pinkens, Zinta Eizenberga; SIA
„Kolkas Ūdens” valdes priekšsēdētājs Aigars Kehers
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
1. Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka ūdenssaimniecības attīstības
tehniski
ekonomiskā
pamatojuma
apstiprināšanu
un
saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
2. Par projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu

1.§
Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka ūdenssaimniecības
attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai
Pamats

Ziņo A.Kehers; L.Pavlovska, G.Abaja

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 2007.gada
18.decembra noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība”, Ministru kabineta 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”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
A.Zadiņš, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka
ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”.

2.§
Par projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dundagas novada Kolkas ciemā” un tajā ietverto darbu
un finansējuma apjomu
L.Pavlovska

Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 2007.gada
18.decembra noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta 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”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
A.Zadiņš, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā” un tajā ietverto darbu un finansējuma
apjomu”.

Sēde slēgta 14.20.
Protokols parakstīts 22.02.2013.

Sēdes vadītāja

L.Pavlovska

Protokolēja

S.Kokoreviča
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Nr. 24.

1.§
Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka ūdenssaimniecības
attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 2007.gada
18.decembra noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta 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”.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas organizēt iedzīvotājiem ūdensapgāde un
kanalizācijas pakalpojumu, izpildi, izvēloties lietderīgāko un pamatotāko investīciju
ieguldījumu.
Izvērtējums
Dundagas novada domes kapitālsabiedrība SIA Kolkas ūdens pretendē uz ERAF
pasākumā 3.4.1.1 aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” paredzēto finansējumu Kolkas ciema
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai.
2012. gadā divi izsludinātie iepirkumi būvniecības darbu veikšanai beidzās bez
rezultātiem, tāpēc darbus veikt noteiktajā termiņā nebija iespējams. Turklāt, izsverot
izstrādātā projekta detaļas, tika nolemts, ka tajā plānotie būvniecības darbi nav optimāli
un pārsniedz pašvaldībai noteikto funkciju izpildi, jo paredz veikt lielas investīcijas
komersantu labā, kas projekta realizācijas rezultātā stipri palielinātu pakalpojuma tarifu
iedzīvotājiem, kā arī turpmāko Kolkas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības darbu veikšanai prasītu lielus papildus līdzekļus no pašvaldības vai SIA Kolkas
ūdens budžeta. Tika nolemts aktualizēt kā tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP), tā
arī būvprojektu.
Lai pieteiktos ERAF finansējuma saņemšanai 2013.gadā, nepieciešams
apstiprināt aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu, projekta pasākumus
(komponentes) un finansu plānu. 20.12.2012. Dundagas novada Dome tikās ar SIA
3

„FinMan” pārstāvjiem, kuri piedāvāja projekta finansēšanas plānu. Šodien SIA „FinMan”
ir precizējis veicamos uzdevumus un ir sagatavots projekta finansēšanas plāns un
investīciju pasākumi (komponentes).
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada Domes 20.12.2012. lēmumu Nr.357 „Par projektu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas
ciemā””.
2. Apstiprināt SIA „FinMan” izstrādāto Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka
ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomisko pamatojumu.
3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finansēšanas plānu:

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Rādītāji
Kopējās izmaksas (1.1.+1.2.), t.sk.:
Kopējās attiecināmās izmaksas
(1.1.1.+1.1.2.), t.sk.:
Dundagas novada domes ilgtermiņa finanšu
kredītresursi ieguldīšanai SIA „Kolkas ūdens”
pamatkapitālā
ERAF līdzfinansējums
Neattiecināmās izmaksas (PVN)
SIA „Kolkas ūdens” pašu līdzekļi

%
100%

LVL
377 511.53
311 993.00

15%

46 798.95

85%
21%

265 194.05
65 518.53

4. Apstiprināt šādus investīciju projekta būvdarbu indikatorus:
Pasākums
U1

K1

K2

K3

Pasākuma mērķis
Pazemes ūdeņu
aizsardzība un jauna
urbuma izbūve

Esošo NAI iekārtu
daļēja demontāža un
jaunu NAI iekārtu
izbūve

Notekūdeņu plūsmas
nodrošināšana
Notekūdeņu noplūžu
mazināšana

Veicamie uzdevumi
Jauna urbuma izbūve, dziļurbuma sūknis
Q=5,2 l/s, H=35m
Vienas akas tamponāža
NAI BIO 100 iekārtu izbūve

Raksturojums
mērvienībās
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts

NAI teritorijas labiekārtošana
Dūņu dozatora uzstādīšana pie jaunajām
NAI iekārtām

220m
1 gabals

Septisko notekūdeņu pieņemšanas
tvertnes izbūve V=5 m3, P=2x1,7kW
(Ieskaitot 2 sūkņus Q=1,7 l/s; H=7,0m)
Galvenās KSS (Nr.3) izbūve Q=7 m3/h
blakus esošajai KSS Nr.5 (rūpnieciskos
notekūdeņus pieņemošā sūkņu stacija)
Stacionāra dīzeļģeneratora uzstādīšana
Esošo NAI apkalpes ēkā vienas telpas
piemērošana stacionārajam
dīzeļģeneratroram
Divu esošo KSS rekonstrukcija - KSS
Nr.2 "Priežu" (pārceltas no privātās
zemes) un KSS Nr.1 pie Tautas nama
Spiedvada rekonstrukcija no
pārnestajām KSS Nr.2
Esošo kanalizācijas pašteces tīklu
rekonstrukcija

1 komplekts
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1 komplekts
1 gabals
1 komplekts
2 komplekti
50m
1327m

5. Projekta finansēšanā nodrošināt Dundagas novada pašvaldības ilgtermiņa
finanšu kredītresursu ieguldījumu 46 798.95 latu apmērā SIA „Kolkas ūdens”
pamatkapitālā, kas kopā veido 15% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām un uzdot SIA „Kolkas ūdens” gatavot iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai 265 194.05 latu apmērā, kas veido 85% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
6. TEP iesniedzējs LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā – SIA
„Kolkas ūdens”.
7. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus.
8. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
9. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt
projektam nepieciešamās informācijas sagatavošanu un sniegšanu atbildīgajai
iestādei - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
nodrošināt cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas ERAF
finansējuma saņēmējam.
Lēmums nododams izpildei: SIA „Kolkas ūdens”

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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Nr. 25.

21.02.2013.

2.§
Par projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dundagas novada Kolkas ciemā” un tajā ietverto darbu
un finansējuma apjomu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 2007.gada
18.decembra noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta 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”.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas organizēt iedzīvotājiem ūdensapgāde un
kanalizācijas pakalpojumu, izpildi, izvēloties lietderīgāko un pamatotāko investīciju
ieguldījumu.
Izvērtējums
SIA Kolkas ūdens” ir sagatavojis projekta iesniegumu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai.
Projekta iesniegums ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijām Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai 7.atlases kārtai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Akceptēt SIA „Kolkas ūdens” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments – lēmuma
1.pielikums) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments –
lēmuma 2.pielikums).
Lēmums nododams izpildei: SIA „Kolkas ūdens”
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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