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1.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu 2017.gada 22.augusta būvdarbu līguma
“Babītes vidusskolas pārbūve” izpildei
Starp Babītes vidusskolu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un SIA “Selva Būve”,
reģistrācijas Nr.4003683071, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, 22.08.2017. noslēgts
būvdarbu līgums Nr.764 “Babītes vidusskolas pārbūve”, turpmāk tekstā – Līgums.
Babītes vidusskolā 16.08.2019. saņemta Būvuzņēmēja vēstule Nr. N/1.3.-19/227
(reģistrēta 19.08.2019. ar Nr. 1-22/19/1938-S), kurā Būvuzņēmējs norāda uz papildus
finansējuma piešķiršanas nepieciešamību Līguma izpildei.
Vēstulē norādītais papildus finansējuma piešķiršanas lūgums pamatots ar
nepilnībām būvprojektā “Babītes vidusskolas pārbūve, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes
novads”, kas radījušas Līguma izpildes termiņa pagarināšanu un Būvuzņēmēja papildus
izdevumus būvlaukuma uzturēšanai. Līguma termiņš kopumā ir ticis pagarināts par 15
(piecpadsmit) mēnešiem un līdz šim Būvuzņēmējs patstāvīgi sedzis būvlaukuma
uzturēšanas izmaksas. Vēstulē pievienota Lokālā tāme Nr.1 “Būvlaukuma uzturēšanas
izmaksas”, kurā uzrādītas būvlaukuma uzturēšanas izmaksas par kopējo summu 213 982,26
EUR (divi simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro, 26 centi) apmērā
bez PVN 21%.
Ievērojot augstāk minētos apstākļus, Babītes novada pašvaldības dome izskata
Būvuzņēmēja lūgumu par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu būvlaukuma uzturēšanai.
04.09.2019. Būvuzņēmējs Pasūtītājam iesniedzis darbu daudzumu izmaiņu tāmi,
turpmāk tekstā - Tāme, kurā norādīti izslēdzamie un ieslēdzamie darbi Līguma izpildei.
Tāmē norādītā papilddarbu summa ir 123 036,11 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši
trīsdesmit seši euro, 11 centi) apmērā bez PVN 21%. Tāmē noteiktais papilddarbu apjoms
un cena saskaņota starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju, būvuzraugu (SIA “Firma L4”) un
autoruzraugu (SIA “BM-projekts”).
Atbilstoši 10.04.2019. vienošanās pie Līguma Nr.9 (reģistrēta 16.04.2019. ar Nr. 164/19/19-LI), Līguma cena sastāda 3 419 822,25 EUR (trīs miljoni četri simti deviņpadsmit
tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro, 25 centi) , bez PVN 21%.
Pēc finansējuma piešķiršanas būvlaukuma uzturēšanai un papilddarbu apmaksai
Līguma cena sastādīs 3 756 840,62 EUR (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit seši tūkstoši
astoņi simti četrdesmit euro, 62 centi), bez PVN 21%.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, J.Bērziņš, I.Bērziņa, J.Ivanovs,
A.Osītis, J.Jemeļjanovs, G.Štolcers, Dz.Dūšele, N.Antipenko, K.Vilciņš, V.Vaivods,
J.Kazaks, R.Bērziņa), „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.

2.
3.

4.
5.

Piešķirt papildus finansējumu 148 873,69 (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši
astoņi simti septiņdesmit trīs euro, 69 centi), tai skaitā PVN 21%, 22.08.2017.
būvdarbu līguma Nr.764 “Babītes vidusskolas pārbūve” izpildei.
Minētos papildus izdevumus apmaksāt no 2019.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu
pārpildes, bet nepieciešamības gadījumā no 2020.gada pašvaldības budžeta.
Atteikt papildus finansējuma piešķiršanu būvlaukuma uzturēšanas izdevumu
segšanai ievērojot, 22.08.2017. būvdarbu līguma Nr.764 “Babītes vidusskolas
pārbūve” 1.3., 2.10., 4.12., 4.15. un 4.24.punktus.
Uzdot Babītes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot vienošanos par
grozījumiem būvdarbu līgumā.
Lēmuma norakstu nosūtīt būvuzņēmējam SIA “Selva būve” uz juridisko adresi
"Mārtiņmuiža", Mārupes novads, LV-2167.
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