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(Videokonference)

Finanšu komisijas sēdes

PROTOKOLS
2021.gada 7.maijā

Nr. 13

Sēde sākta: 10:35 (attālināti, izmantojot videokonferences režīmu (Zoom) un balsošanas rīku
programmā VISVARIS)
Sēdē piedalās:
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus, Garkalnes novada domes priekšsēdētājs
Edgars Treibergs, Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes domes priekšsēdētāja Vita Paulāne
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: protokoliste Līga Emule-Konone.
Tiek veikts audio ieraksts.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Parka ielas pārbūve).
2. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Ceļš Burtnieku iela 7).
3. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Ceļa 21 - Grīvas izbūve IV kārta.
Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu, gājēju ietves izbūve (Dzidriņas
- Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Lielkājas - Kalves un C21 Grīvas)).
4. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Ambulances ēkas pārbūve).
5. Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju.
1. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Parka ielas pārbūve)
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Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2021. gada 5. maijā Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “4.5. Par
aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē” (prot. Nr. 109., 4.5.apakšpunkts) (domes sēdes izraksts
1.pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas
saskaņā ar apstiprināto Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam
un Iepirkumu komisija lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz
aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
1. Priekšmets: Parka ielas pārbūve.
2. Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 19.04.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam SIA “V Service”, Reģ. Nr. 40003920717, ar piedāvāto cenu
EUR 357 271,51 (Trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens
euro un 51 cents), tai skaitā PVN. Kas atbilst Stopiņu novada attīstības programmas
investīcijas plānam 2021.gadam.
3. Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība: Parka
ielas pārbūve.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu,
kas nosaka, ka lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas
investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada
10.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” , kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka
Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu, Stopiņu novada dome
ir nolēmusi:
1.

2.
3.
4.
5.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju projekta “Parka ielas pārbūve”
izpildei EUR 303 680,78 (Trīs simti trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro
un 78 centi) Valsts kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu 7
(septiņi) gadi. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15 % no EUR 357 271.51 (Trīs
simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro un 51 cents), kas
sastāda EUR 53 590.73 (Piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro un 73
centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
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6.
7.

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

[2] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteikts, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var
uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo
īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Vita Paulāne, Edgars Treibergs,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav

Par lēmumu balso: "par" -

"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Atbalstīt, ka Stopiņu novada pašvaldība lūdz Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju
projekta “Parka ielas pārbūve” izpildei EUR 303 680,78 (Trīs
simti trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 78
centi) Valsts kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas
termiņu 7 (septiņi) gadi.

2. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Ceļš Burtnieku iela 7)
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2021. gada 5. maijā Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “4.4. Par
aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē” (prot. Nr. 109., 4.4.apakšpunkts) (domes sēdes izraksts
2.pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas
saskaņā ar apstiprināto Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam
un Iepirkumu komisija lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz
aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
1. Priekšmets: Ceļš Burtnieku iela 7.
2. Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 19.04.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam SIA “D Būve”, Reģ. Nr. 50103708161, ar piedāvāto cenu
EUR 74 736,40 (Septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 40
centi), tai skaitā PVN. Kas atbilst Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas
plānam 2021.gadam.
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3. Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība: Ceļš
Burtnieku iela 7.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu,
kas nosaka, ka lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas
investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada
10.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” , kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka
Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu, Stopiņu novada dome
ir nolēmusi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju projekta “Ceļš Burtnieku iela 7”
izpildei EUR 63 525,94 (Sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un
94 centi) Valsts kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu gadi 5
(pieci). Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15 % no EUR 74 736,40 (Septiņdesmit
četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 40 centi), kas sastāda EUR
11 210,46 (Vienpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro un 46 centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

[2] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteikts, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var
uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo
īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Vita Paulāne, Edgars Treibergs,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav

Par lēmumu balso: "par" -
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"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Atbalstīt, ka Stopiņu novada pašvaldība lūdz Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju
projekta “Ceļš Burtnieku iela 7” izpildei EUR 63 525,94
(Sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un 94
centi) Valsts kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas
termiņu gadi 5 (pieci).

3. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Ceļa 21 - Grīvas izbūve IV kārta.
Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu, gājēju ietves izbūve (Dzidriņas Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Lielkājas - Kalves un C21 Grīvas)).
Ziņo Vita Paulāne:

[1] 2021. gada 5. maijā Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “4.3. Par
aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē” (prot. Nr. 109., 4.3.apakšpunkts) (domes sēdes izraksts
3.pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas
saskaņā ar apstiprināto Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam
un Iepirkumu komisija lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz
aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
1. Priekšmets: Ceļa 21 - Grīvas izbūve IV kārta. Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve
ar cieto segumu, gājēju ietves izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana
gar autoceļu Lielkājas - Kalves un C21 Grīvas).
2. Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 19.04.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam SIA “V Service”, Reģ. Nr. 40003920717, ar piedāvāto cenu
EUR 219 897,22 (Divi simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi
euro un 22 centi), tai skaitā PVN. Kas atbilst Stopiņu novada attīstības programmas
investīcijas plānam 2021.gadam.
3. Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība: Ceļa 21
- Grīvas izbūve IV kārta. Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu,
gājēju ietves izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu
Lielkājas - Kalves un C21 Grīvas).
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu,
kas nosaka, ka lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas
investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada
10.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka
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Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu, Stopiņu novada dome
ir nolēmusi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju projekta “Ceļa 21 - Grīvas izbūve
IV kārta. Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu, gājēju ietves
izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Lielkājas Kalves un C21 Grīvas)” izpildei EUR 186 912,64 (Viens simts astoņdesmit seši
tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 64 centi) Valsts kasē pēc noteiktās
procentu likmes ar atmaksas termiņu gadi 7 (septiņi). Pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 15 % no EUR 219 897,22 (Divi simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit septiņi euro un 22 centi), kas sastāda EUR 32 984,58 (Trīsdesmit divi
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro un 58 centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

[2] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteikts, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var
uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo
īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Vita Paulāne, Edgars Treibergs,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav

Par lēmumu balso: "par" -

"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:

Atbalstīt, ka Stopiņu novada pašvaldība lūdz Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
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padomei atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju
projekta “Ceļa 21 - Grīvas izbūve IV kārta. Būvniecības
2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu, gājēju ietves
izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar
autoceļu Lielkājas - Kalves un C21 Grīvas)” izpildei EUR
186 912,64 (Viens simts astoņdesmit seši tūkstoši deviņi
simti divpadsmit euro un 64 centi) Valsts kasē pēc noteiktās
procentu likmes ar atmaksas termiņu 7 (septiņi) gadi.

4. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē (Ambulances ēkas pārbūve)
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2021. gada 5. maijā Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “4.2. Par
aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē” (prot. Nr. 109., 4.2.apakšpunkts) (domes sēdes izraksts 4.
pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas
saskaņā ar apstiprināto Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam,
2021.gada 27.aprīļa Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu
par aizdevumu prioritārā projekta “Ambulances ēkas pārbūve” īstenošanai un Iepirkumu
komisija lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz aizņēmuma
pieprasījums Valsts kasē.
1.
2.

3.
4.

Priekšmets: Ambulances ēkas pārbūve, adrese: Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu
novads.
Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 04.03.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam PS “RERE MEISTARI 1", Reģ. Nr. 50103815431, ar
piedāvāto cenu EUR 723 604,18 (Septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti
četri euro un 18 centi), tai skaitā PVN.
Prioritārā projekta mērķis – esošās Stopiņu ambulances ēkas pārbūve, kā arī
piebūves izbūve.
LR likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punkts
nosaka, ka katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam,
kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo
pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai.

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5.
punktu, LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt
no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu, kas nosaka, ka lai
īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas investīcijas, pašvaldības
var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada 10.decembra Ministru
kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” , kas
nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka Pašvaldībai ir tiesības sniegt
aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam
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regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt
būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt
līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par
pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu, Stopiņu novada dome ir nolēmusi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā prioritārā projekta “Ambulances ēkas
pārbūve” izpildei EUR 400 000 (Četri simti tūkstoši euro un 0 centi) Valsts kasē
pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi.
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

[2] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteikts, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var
uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo
īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Vita Paulāne, Edgars Treibergs,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav

Par lēmumu balso: "par" -

"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Atbalstīt, ka Stopiņu novada pašvaldība lūdz Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā prioritārā
projekta “Ambulances ēkas pārbūve” izpildei EUR 400 000
(Četri simti tūkstoši euro un 0 centi) Valsts kasē pēc noteiktās
procentu likmes ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi.

Nolemj:

5. Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju
Ziņo Vita Paulāne:
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[1] 2021. gada 5. maijā Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “5.29. Inčukalna
novada pašvaldības domes 07.04.2021. iesnieguma Nr. ND/3-4/21/NJ-228 izskatīšana” (prot.
Nr. 109., 5.29. apakšpunkts) (domes sēdes izraksts 5.pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka Inčukalna novada pašvaldības dome 07.04.2021. iesniegumā Nr.
ND/3-4/21/NJ-228 norāda šādu informāciju:
“Inčukalna novada pašvaldības dome nolūkā saglabāt Mūzikas un mākslas skolu
jaunveidojamo pašvaldību teritorijās gan Inčukalnā, gan Vangažu pilsētā pēc administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas uzsākusi Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
reorganizācijas procesu un sniedz Stopiņu novada pašvaldībai sekojošu informāciju:
1. 2021.gada 28.janvārī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, protokolu
Nr. 2-43.§. “Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju”, ar kuru
nolēma rosināt Inčukalna novada domei veikt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas reorganizāciju, tā rezultātā izveidojot divas mūzikas un mākslas profesionālās
izglītības iestādes - Gaujas ielā 2, Vangažos, LV-2136 un Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā,
LV-2141.
2. Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2021.gada 1.februārī
pieņēma lēmumu Nr.2-3.§., kurā nolēma atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu “Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju” (prot.Nr.2,
43.§).
3. Inčukalna novada pašvaldības dome 2021.gada 17.februārī pieņēma lēmumu,
protokolu Nr. 2-15.§. “Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
reorganizāciju”, ar kuru nolēma veikt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
reorganizāciju, tā rezultātā izveidojot divas mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes
izglītības iestādes, Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolu, ar juridisko adresi
Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136 un Inčukalna Mūzikas un mākslas
skolu, ar juridisko adresi Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.
Ņemot vērā minēto, lai varētu saskaņot izglītības iestādes reorganizāciju kontrolējošās
institūcijās, Inčukalna novada pašvaldības dome lūdz pēc iespējas ātrākā laikā Stopiņa novada
pašvaldību virzīt izskatīšanai Stopiņu novada pašvaldības domē un Ropažu novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komitejā jautājumu par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas reorganizāciju un atbalstīt jaunveidojamās Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas
saglabāšanu Vangažu pilsētā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.”
Ņemot vērā iepriekš minēto, Stopiņu novada dome 2021. gada 5. maija sēdē
nolēmusi:
1. Saskaņot Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju, izveidojot divas
mūzikas un mākslas profesionālās izglītības iestādes - Gaujas ielā 2, Vangažos, LV-2136 un
Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, LV-2141.
2. Jautājumu nodot izskatīšanai jaunveidojamā Ropažu novada apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijā.
[2] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteikts, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var
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uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo
īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Vita Paulāne, Edgars Treibergs,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav

Par lēmumu balso: "par" -

"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Atbalstīt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
reorganizāciju, izveidojot divas mūzikas un mākslas
profesionālās izglītības iestādes - Gaujas ielā 2, Vangažos,
LV-2136 un Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, LV-2141.

Nolemj:

Pielikumā:
1. 2021. gada 5.maija Stopiņu novada domes sēdes (prot. Nr.
apakšpunkts) izraksts.
2. 2021. gada 5.maija Stopiņu novada domes sēdes (prot. Nr.
apakšpunkts) izraksts.
3. 2021.gada 5.maija
Stopiņu novada domes sēdes (prot.
4.3.apakspunkts) izraksts.
4. 2021. gada 5.maija
Stopiņu novada domes sēdes (prot.
4.2.apakšpunkts) izraksts.
5. 2021. gada 5.maija
Stopiņu novada domes sēdes (prot.
5.29.apakšpunkts) izraksts.

109, 4.5.
109, 4.4.
Nr. 109,
Nr. 109.,
Nr. 109.,

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

(paraksts)

V.Paulāne

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Zīriņš

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Z.Blaus

Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece

(paraksts)

L.Vorobjova

Protokolēja

(paraksts)

L.Emule-Konone

Sēde slēgta 10:39
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Pielikums Nr.1

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Ulbrokā
Stopiņu novada domes sēdes
P R O T O K O L S Nr. 109
IZRAKSTS
2021.gada 5.maijā

Sēde sākta: 15:06
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds
Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs, deputāts
Guntis Kampe, deputāte Larisa Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta
Vīksne, deputāts Ritvars Ziedonis, deputāts Aldis Grunde, deputāts Sergejs Masļakovs (15:04 – 16:39).
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Leimans.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Dace Leitāne, Stopiņu
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa (15:08-16:18), Būvvaldes Attīstības un
plānošanas speciāliste Linda Čakše (15:08-16:18).

4. FINANŠU KOMITEJAS ZIŅOJUMS.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 29.04.2021. Protokolu Nr.97/21.
4.5. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē.
Pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas saskaņā ar apstiprināto Stopiņu
novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam un Iepirkumu komisija lēmumu
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
1. Priekšmets: Parka ielas pārbūve.
2. Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 19.04.2021. lēmumam, ir piešķirtas
pretendentam SIA “V Service”, Reģ. Nr. 40003920717, ar piedāvāto cenu EUR 357 271,51
(Trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro un 51 cents), tai skaitā
PVN. Kas atbilst Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānam 2021.gadam.
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3. Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība: Parka ielas
pārbūve.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu,
kas nosaka, ka lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas
investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada
10.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” , kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka
Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu.
13 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Vita Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme,
Larisa Šefere, Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ritvars
Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju projekta “Parka ielas pārbūve”
izpildei EUR 303 680,78 (Trīs simti trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro
un 78 centi) Valsts kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu 7
(septiņi) gadi. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15 % no EUR 357 271.51 (Trīs
simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro un 51 cents), kas
sastāda EUR 53 590.73 (Piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro un 73
centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

V.Paulāne
I.Apsīte

IZRAKSTS PAREIZS:
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Stopiņu novada Domes
Sekretāre
2021. gada 6.maijā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte

Pielikums Nr.2

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Ulbrokā
Stopiņu novada domes sēdes
P R O T O K O L S Nr. 109
IZRAKSTS
2021.gada 5.maijā

Sēde sākta: 15:06
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds
Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs, deputāts
Guntis Kampe, deputāte Larisa Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta
Vīksne, deputāts Ritvars Ziedonis, deputāts Aldis Grunde, deputāts Sergejs Masļakovs (15:04 – 16:39).
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Leimans.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Dace Leitāne, Stopiņu
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa (15:08-16:18), Būvvaldes Attīstības un
plānošanas speciāliste Linda Čakše (15:08-16:18).

4. FINANŠU KOMITEJAS ZIŅOJUMS.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 29.04.2021. Protokolu Nr.97/21.
4.4. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē.
Pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas saskaņā ar apstiprināto Stopiņu
novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam un Iepirkumu komisija lēmumu
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
1. Priekšmets: Ceļš Burtnieku iela 7.
2. Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 19.04.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam SIA “D Būve”, Reģ. Nr. 50103708161, ar piedāvāto cenu EUR
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74 736,40 (Septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 40 centi), tai
skaitā PVN. Kas atbilst Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānam
2021.gadam.
3. Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība: Ceļš
Burtnieku iela 7.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu,
kas nosaka, ka lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas
investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada
10.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” , kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka
Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu.
13 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Vita Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme,
Larisa Šefere, Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ritvars
Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sēdi vadīja

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju projekta “Ceļš Burtnieku iela 7”
izpildei EUR 63 525,94 (Sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un
94 centi) Valsts kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu gadi 5
(pieci). Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15 % no EUR 74 736,40 (Septiņdesmit
četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro un 40 centi), kas sastāda EUR
11 210,46 (Vienpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro un 46 centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.
/personiskais paraksts/

V.Paulāne
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Protokolēja

/personiskais paraksts/

I.Apsīte

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
Sekretāre
2021. gada 6.maijā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte

Pielikums nr.3

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Ulbrokā
Stopiņu novada domes sēdes
P R O T O K O L S Nr. 109

IZRAKSTS

2021.gada 5.maijā

Sēde sākta: 15:06
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds
Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs, deputāts
Guntis Kampe, deputāte Larisa Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta
Vīksne, deputāts Ritvars Ziedonis, deputāts Aldis Grunde, deputāts Sergejs Masļakovs (15:04 – 16:39).
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Leimans.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Dace Leitāne, Stopiņu
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa (15:08-16:18), Būvvaldes Attīstības un
plānošanas speciāliste Linda Čakše (15:08-16:18).

4. FINANŠU KOMITEJAS ZIŅOJUMS.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 29.04.2021. Protokolu Nr.97/21.
4.3. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē.
Pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas saskaņā ar apstiprināto
Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam un Iepirkumu komisija
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lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums Valsts
kasē.

2.

3.

1. Priekšmets: Ceļa 21 - Grīvas izbūve IV kārta. Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve
ar cieto segumu, gājēju ietves izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana
gar autoceļu Lielkājas - Kalves un C21 Grīvas).
Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 19.04.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam SIA “V Service”, Reģ. Nr. 40003920717, ar piedāvāto cenu EUR
219 897,22 (Divi simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un 22
centi), tai skaitā PVN. Kas atbilst Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas
plānam 2021.gadam.
Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība: Ceļa 21 Grīvas izbūve IV kārta. Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu, gājēju
ietves izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Lielkājas Kalves un C21 Grīvas).

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu,
kas nosaka, ka lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas
investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada
10.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” , kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka
Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko
iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma
atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu.

13 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Vita Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme,
Larisa Šefere, Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ritvars
Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
8.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā investīciju projekta “Ceļa 21 - Grīvas izbūve
IV kārta. Būvniecības 2.kārta brauktuves izbūve ar cieto segumu, gājēju ietves
izbūve (Dzidriņas - Līči) un apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Lielkājas Kalves un C21 Grīvas)” izpildei EUR 186 912,64 (Viens simts astoņdesmit seši
tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 64 centi) Valsts kasē pēc noteiktās
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

procentu likmes ar atmaksas termiņu gadi 7 (septiņi). Pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 15 % no EUR 219 897,22 (Divi simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit septiņi euro un 22 centi), kas sastāda EUR 32 984,58 (Trīsdesmit divi
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro un 58 centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

V.Paulāne
I.Apsīte

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
Sekretāre
2021. gada 6.maijā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte

Pielikums nr.4

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Ulbrokā
Stopiņu novada domes sēdes
P R O T O K O L S Nr. 109
IZRAKSTS
2021.gada 5.maijā

Sēde sākta: 15:06
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds
Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs, deputāts
Guntis Kampe, deputāte Larisa Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta
Vīksne, deputāts Ritvars Ziedonis, deputāts Aldis Grunde, deputāts Sergejs Masļakovs (15:04 – 16:39).
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Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Leimans.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Dace Leitāne, Stopiņu
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa (15:08-16:18), Būvvaldes Attīstības un
plānošanas speciāliste Linda Čakše (15:08-16:18).

4. FINANŠU KOMITEJAS ZIŅOJUMS.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 29.04.2021. Protokolu Nr.97/21.
4.2. Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē.
Pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas saskaņā ar apstiprināto Stopiņu
novada attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam, 2021.gada 27.aprīļa Valsts
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par aizdevumu prioritārā
projekta “Ambulances ēkas pārbūve” īstenošanai un Iepirkumu komisija lēmumu par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
5.
6.

7.
8.

Priekšmets: Ambulances ēkas pārbūve, adrese: Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads.
Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 04.03.2021. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam PS “RERE MEISTARI 1", Reģ. Nr. 50103815431, ar piedāvāto
cenu EUR 723 604,18 (Septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti četri euro un 18
centi), tai skaitā PVN.
Prioritārā projekta mērķis – esošās Stopiņu ambulances ēkas pārbūve, kā arī piebūves
izbūve.
LR likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka
katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst
pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības
aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai
reformai.

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5.
punktu, LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt
no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24.pantu, kas nosaka, ka lai
īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas investīcijas, pašvaldības
var ņemt no valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumus un 2019.gada 10.decembra Ministru
kabineta noteikumu nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” , kas
nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un to, ka Pašvaldībai ir tiesības sniegt
aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam
regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt
būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt
līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas, kā arī LR likuma „Par
pašvaldībām” 21.p. 1.d. 19.punktu.
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12 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" Kampe, Vita Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme,
Larisa Šefere, Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Ritvars Ziedonis)
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt aizņēmumu apstiprinātā prioritārā projekta “Ambulances ēkas
pārbūve” izpildei EUR 400 000 (Četri simti tūkstoši euro un 0 centi) Valsts kasē
pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi.
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņai sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

V.Paulāne
I.Apsīte

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
Sekretāre
2021. gada 6.maijā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte

Pielikums nr.5

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Ulbrokā
Stopiņu novada domes sēdes
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P R O T O K O L S Nr. 109
IZRAKSTS
2021.gada 5.maijā

Sēde sākta: 15:06
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds Balabka,
deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs, deputāts Guntis Kampe, deputāte
Larisa Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta Vīksne, deputāts Ritvars Ziedonis,
deputāts Aldis Grunde, deputāts Sergejs Masļakovs (15:04 – 16:39).
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Leimans.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Dace Leitāne, Stopiņu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa (15:08-16:18), Būvvaldes Attīstības un plānošanas speciāliste
Linda Čakše (15:08-16:18).

5. IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN JAUNATNES LIETU KOMITEJAS
ZIŅOJUMS.
Ziņo– D.Brigmane- iepazīstina ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
27.04.2021. protokolu Nr. 9/21.
5.29. Inčukalna novada pašvaldības domes 07.04.2021. iesnieguma Nr. ND/3-4/21/NJ-228
izskatīšana.
Konstatēts:
Inčukalna novada pašvaldības dome 07.04.2021. iesnieguma Nr. ND/3-4/21/NJ-228,
norāda:
“Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju
Inčukalna novada pašvaldības dome nolūkā saglabāt Mūzikas un mākslas skolu jaunveidojamo
pašvaldību teritorijās gan Inčukalnā, gan Vangažu pilsētā pēc administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas uzsākusi Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas
procesu un sniedz Stopiņu novada pašvaldībai sekojošu informāciju:
- 2021.gada 28.janvārī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, protokolu
Nr. 2-43.§. “Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju”, ar kuru
nolēma rosināt Inčukalna novada domei veikt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas reorganizāciju, tā rezultātā izveidojot divas mūzikas un mākslas profesionālās
izglītības iestādes - Gaujas ielā 2, Vangažos, LV-2136 un Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā,
LV-2141.
- Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2021.gada 1.februārī
pieņēma lēmumu Nr.2-3.§., kurā nolēma atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu “Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju” (prot.Nr.2,
43.§).
- Inčukalna novada pašvaldības dome 2021.gada 17.februārī pieņēma lēmumu, protokolu
Nr. 2-15.§. “Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju”, ar kuru
nolēma veikt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju, tā rezultātā
izveidojot divas mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādes, Vangažu
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pilsētas Mūzikas un mākslas skolu, ar juridisko adresi Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna
novads, LV-2136 un Inčukalna Mūzikas un mākslas skolu, ar juridisko adresi Zvaigžņu
iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.
Ņemot vērā minēto, lai varētu saskaņot izglītības iestādes reorganizāciju kontrolējošās
institūcijās, Inčukalna novada pašvaldības dome lūdz pēc iespējas ātrākā laikā Stopiņa novada
pašvaldību virzīt izskatīšanai Stopiņu novada pašvaldības domē un Ropažu novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komitejā jautājumu par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas reorganizāciju un atbalstīt jaunveidojamās Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas
saglabāšanu Vangažu pilsētā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.
Par pieņemto lēmumu lūdzam informēt Inčukalna novada pašvaldības domi.”
13 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Vita Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme,
Larisa Šefere, Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ritvars
Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Saskaņot Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju, izveidojot divas
mūzikas un mākslas profesionālās izglītības iestādes - Gaujas ielā 2, Vangažos, LV-2136 un
Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, LV-2141.
2. Jautājumu nodot izskatīšanai jaunveidojamā Ropažu novada apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijā.
Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

V.Paulāne
I.Apsīte

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
Sekretāre
2021. gada 6.maijā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte
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