Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA, GARKALNES NOVADA, ROPAŽU NOVADA UN INČUKALNA
NOVADA PAŠVALDĪBU
APVIENOTĀ FINANŠU KOMISIJA
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV - 2130
Tālr. 67910518, novada.dome@stopini.lv
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Videokonference)

Finanšu komisijas sēdes

PROTOKOLS
2020.gada 17.decembrī

Nr. 8

Sēde sākta: 11:20 (attālināti, izmantojot videokonferences režīmu (Zoom) un balsošanas rīku
programmā VISVARIS)
Sēdē piedalās:
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus, Garkalnes novada domes priekšsēdētājs
Alvis Zīriņš, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko
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 Ropažu novada vēlēšanu komisijas darba finansēšanu (savstarpējie norēķini) no
visu apvienojamo pašvaldību domes budžeta līdzekļiem proporcionāli attiecīgās
pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam.
2.Par darba uzdevuma apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo
centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta izstrādei.
3.Par Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND 2020/20.
4.Par Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Velo ceļa, gājēju
ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka, izbūve”,
Identifikācijas Nr. SND 2020/28.
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5. Par Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Latvijā audzētu
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu
novada pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30.
6. Par valsts aizņēmuma saņemšanu Stopiņu novada pašvaldības investīciju projektam
“Velo ceļš, gājēju ceļš, apgaismojums gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka”.
7. Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Elektrods”, Ropažos, Ropažu
novadā izsoles rezultātiem.
8.Par nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 2, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no viena
neapbūvēta zemesgabala, 8955 m2 platībā ar kadastra numuru 8096 007 0118 nodošanu
atsavināšanai.
9. Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada
un Inčukalna novada pašvaldību apvienotajā finanšu komisijas protokola numerācijā.

1. Par Ropažu novada vēlēšanu komisijas darba finansēšanu (savstarpējie norēķini) no
visu apvienojamo pašvaldību domes budžeta līdzekļiem proporcionāli attiecīgās
pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam.
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2020.gada 19.novembrī Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada un Inčukalna
novada pašvaldības deputātu kopsapulce (turpmāk – Kopsapulce|) (prot. Nr.2, 1. §) (pielikumā
protokols) nolēma 2021.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai ievēlēt Ropažu novada
pašvaldības vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Evita Rozenbaha -Kalniņa;
komisijas loceklis - Aina Bernharde;
komisijas loceklis – Santa Bubindusa;
komisijas loceklis - Vidaga Daniševska;
komisijas loceklis – Daiga Jokste;
komisijas loceklis - Rihards Osītis;
komisijas loceklis – Aija Sventecka.
Vienlaikus Kopsapulcē (prot. Nr.2, 2. §) tika izskatīts jautājums par atlīdzību Ropažu
novada vēlēšanu komisijai.
Kopsapulcē tika konstatēts:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktā
noteikts, ka novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas
pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši
aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
2. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 21.panta otrā un trešā daļa nosaka: “ (2) Par laiku, kurā vēlēšanu komisijas un iecirkņa
komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un citi komisijas locekļi pilda savus pienākumus komisijā,
viņi saņem atlīdzību. (3) Atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta
vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc
Ministru kabineta noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome.”
3. Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas sniegtajai informācijai, Siguldas
novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce nolēmusi noteikt:
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3.1. Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem šādu atlīdzības
apmēru (komisijas priekšsēdētājam 10 EUR/stundā; komisijas sekretāram 10 EUR/stundā;
komisijas loceklim 8 EUR/stundā);
3.2. Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem šādu
atlīdzības apmēru (komisijas priekšsēdētājam 9 EUR/stundā; komisijas sekretāram 9
EUR/stundā; komisijas loceklim 7 EUR/stundā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 4.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, Kopsapulce nolēma:
1.
Ieteikt virzīšanai un lēmumu pieņemšanai uz Stopiņu novada pašvaldības,
Garkalnes novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības un Inčukalna novada pašvaldības
finanšu komitejām un domes sēdēm šādu:
1.1. Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļu atlīdzības apmēru:
a. komisijas priekšsēdētājam 10 EUR/stundā;
b. komisijas sekretāram 10 EUR/stundā;
c. komisijas loceklim 8 EUR/stundā.
1.2. Ropažu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu atlīdzības apmēru:
a. komisijas priekšsēdētājam 9 EUR/stundā;
b. komisijas sekretāram 9 EUR/stundā;
c. komisijas loceklim 7 EUR/stundā.
2. Kārtību, kādā tiek īstenots Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 4.punktā noteiktais par Ropažu novada vēlēšanu komisijas darba
finansēšanu no visu apvienojamo pašvaldību domes budžeta līdzekļiem proporcionāli
attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam noteikt Stopiņu novada, Garkalnes
novada, Ropažu novada un Inčukalna novada pašvaldību apvienotā finanšu komisijā.
[2] 2020.gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē (protokols Nr.97, punkts 4.11.)
(pievienots pielikumā), pamatojoties uz 2020.gada 19.novembra Kopsapulcē nolemto (prot.
Nr.2, 1. §) (pielikumā protokols), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta otro un trešo daļu, tika nolemts:
2.1.
Noteikt šādu atlīdzības apmēru 2021.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai
ievēlētai Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai:
2.1.1. komisijas priekšsēdētājam 10 EUR/stundā;
2.1.2. komisijas sekretāram 10 EUR/stundā;
2.1.3. komisijas loceklim 8 EUR/stundā.
2.2.
Noteikt šādu Ropažu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu atlīdzības
apmēru:
2.2.1. komisijas priekšsēdētājam 9 EUR/stundā;
2.2.2. komisijas sekretāram 9 EUR/stundā;
2.2.3. komisijas loceklim 7 EUR/stundā.
3.1.
Kārtību, kādā tiek īstenots Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 4.punktā noteiktais par Ropažu novada vēlēšanu komisijas darba
finansēšanu no visu apvienojamo pašvaldību domes budžeta līdzekļiem proporcionāli attiecīgās
pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam noteikt Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu
novada un Inčukalna novada pašvaldību apvienotā finanšu komisijā.
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Vienlaikus aicinājums jautājumu izskatīt domju sēdēs tikai nosūtīts visām Ropažu
novadā apvienojamajām pašvaldībām (Stopiņu novada domes 2020. gada 9.decembra vēstule
Nr. 2.2.-2/E1299).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 4. un 20.punktu,atklāti balsojot:

Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
1.Noteikt, ka Ropažu novada vēlēšanu komisijas darbu
no saviem budžeta līdzekļiem savstarpējo norēķinu ietvaros
finansē visas Ropažu novadā apvienojamās pašvaldību domes
(Stopiņu novada dome, Garkalnes novada dome, Ropažu novada
dome un Inčukalna novada dome) proporcionāli attiecīgās
pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.07.2020. (Inčukalna novada
domes gadījumā tiek ņemts vērā tikai Vangažu pilsētas
iedzīvotāju skaits).

Nolemj:

2. Noteikt, ka Ropažu novadā apvienojamo pašvaldību
domju priekšsēdētāji slēdz savstarpējo norēķinu līgumu “Par
pašvaldību
savstarpējo
norēķinu
kārtību
Ropažu novada vēlēšanu komisijas darba finansēšanai”, kur
detalizētāk tiek atrunātas finansējamās izdevumu pozīcijas (par
pamatu tiek ņemtas vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada
25 septembra vēstulē Nr.02-01.7/200e norādītās izdevumu
pozīcijas, kas jāapmaksā pašvaldībām).
3. Noteikt, ka Ropažu novada vēlēšanu komisijas darbu
sākotnēji apmaksā Stopiņu novada pašvaldība, ne retāk kā divas
reizes savstarpējo norēķinu līguma darbības laikā, piestādot
rēķinu pārējām Ropažu novadā apvienojamajām pašvaldībām.
4. Uzdot Stopiņu novada domes Juridiskajai nodaļai līdz
2020.gada 23.decembrim sagatavot savstarpējo norēķinu līguma
“Par
pašvaldību
savstarpējo
norēķinu
kārtību
Ropažu novada vēlēšanu komisijas darba finansēšanai” projektu,
nodrošināt tā saskaņošanu un virzīšanu parakstīšanai Ropažu
novadā apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētājiem
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2.Par darba uzdevuma apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo
centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta izstrādei
Ziņo Vita Paulāne:
[1] Lai nodrošinātu jaunveidojamā Ropažu novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 15. septembra noteikumos
Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir
valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādei” noteiktajam, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne 2020. gada
12.novembrī izdeva rīkojumu Nr.2.1.-8/115 “Par vadības grupas izveidi jaunveidojamā
Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”, kur iekļauti
pārstāvji no visām jaunveidojamā Ropažu novadā apvienojamajām pašvaldībām.
Vadības darba grupai ar rīkojumu uzdots:
1.1.
izstrādāt darba uzdevuma projektu Ropažu novada pašvaldības (ar
administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta (turpmāk – projekts)
izstrādei iesniegšanai Stopiņu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai iekļaušanai
ārpakalpojuma iepirkuma dokumentācijā;
1.2.
nodrošināt projekta izstrādei nepieciešamās informācijas koordinēšanu (tai
skaitā reorganizācijas plāna konstatējuma daļas) un nodošanu publiskā iepirkuma rezultātā
izvēlētajam ārpakalpojuma sniedzējam;
1.3.
izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus ārpakalpojuma
sniedzēja iesniegtā projekta precizēšanai, lai nodrošinātu tā atbilstību MK noteikumu Nr.577
un citu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
1.4.
ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt projektu
apstiprināšanai apvienojamo pašvaldību domes sēdēs (tiek apstiprināta gala projekta
redakcija);
1.5.
iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā izstrādāto gala projektu un
pārskatu par projekta izstrādei piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši MK
noteikumos Nr.577 noteiktajam termiņiem un pievienotajai pārskata formai;
1.6.
veikt citas darbības, kuras nepieciešamas saistībā ar MK noteikumu Nr.577
prasību izpildi.
[2] Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centru Ulbrokā) administratīvās
struktūras projekta izstrādes vadības grupa 2020.gada 25.novembra sēdē (protokols Nr.2, 1.
un 2.ppunkts) nolēma apstiprināt darba uzdevuma projektu Ropažu novada pašvaldības (ar
administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta (turpmāk – projekts)
izstrādei un iesniegt to apstiprināšanai Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada
un Inčukalna novada pašvaldību apvienotā finanšu komisijā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:
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Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādes vadības grupas izstrādāto darba
uzdevuma projektu Ropažu novada pašvaldības (ar
administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras
projekta izstrādei (pievienots pielikumā) un atbalstīt tā
nodošanu Stopiņu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai
ārpakalpojuma atbilstoši publisko iepirkumu ietvaros
iepirkšanai.

Nolemj:

3.Par Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND 2020/20
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2020. gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “Atklāts
konkurss „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND
2020/20” (prot. Nr. 97., 6.2.1.apakšpunkts) (domes sēdes izraksts pielikumā).
Minētajā Stopiņu novada domes lēmumā, izskatot minēto jautājumu norādīta šāda
informācija.
Atklāta konkursa
„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā”,
Identifikācijas Nr. SND 2020/20 ietvaros, ņemot vērā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
apkopojumu, Līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam SIA “IRG”, kura
piedāvājums ir uzskatāms par atbilstošu nolikuma prasībām un, kurš saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas rezultātā ir ieguvis visvairāk punktu, proti, 92 punktus.
Domes sēdes lēmumā norādīts, ka Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija nolēma:
1. Atzīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā Nr. SND 2020/20
par atbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
2. Atzīt SIA “IRG”, Reģ. Nr. 40102019738, iesniegto piedāvājumu atklātā
konkursā Nr. SND 2020/20 par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (punktu
skaits 92).
3. Atzīt SIA “IRG”, Reģ. Nr. 40102019738, par pretendentu, kuram ir piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā Nr. SND 2020/20.
4. Pieņemt zināšanai, ka uz SIA “IRG”, Reģ. Nr. 40102019738, nav attiecināmi
Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēdzošie nosacījumi.
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5. Piešķirt atklātā konkursā Nr. SND 2020/20 līguma slēgšanas tiesības SIA
“IRG”, Reģ. Nr. 40102019738, par tā piedāvāto līgumcenu pieciem gadiem
EUR 971 731,20 bez PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Publisko iepirkumu likumā noteiktais
komisijas lēmuma pārsūdzības termiņš ir iztecējis, pretendentu sūdzības par pieņemto lēmumu
nav saņemtas, Iepirkumu komisija pēc Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un
Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu komisijas lēmuma saņemšanas iesaka slēgt
līgumu par “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND
2020/20 ar SIA “IRG”, Reģ. Nr. 40102019738, par tā piedāvāto līgumcenu pieciem gadiem
EUR 971 731,20 bez PVN, Stopiņu novada dome nolēma atbalstīt Stopiņu novada domes
Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas
vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND 2020/20 un virzīt to apstiprināšanai Stopiņu novada,
Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību apvienotai finanšu komisijai.
[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.
Atbilstoši Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību
apvienotās finanšu komisijas lēmumam, pirms publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tādiem
preču, pakalpojumu vai būvdarbu līgumiem, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, ja
tiek piemērota iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu,
un ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojuma līgumu līgumcena ir 42 000 euro (neieskaitot
PVN) vai lielāka un publisku būvdarbu līgumcena ir 170 000 euro (neieskaitot PVN) vai lielāka,
ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto; minēto
iepirkumu nolikumos iekļaujama atruna par pasūtītāja tiesībām izbeigt iepirkumu bez rezultāta,
ja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteiktā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisija ir sniegusi negatīvu lēmumu par iespējām
pasūtītājam uzņemties no iepirkuma līguma izrietošās saistības, ir nepieciešams saņemt
apvienotās Finanšu komisijas pozitīvu lēmumu. Pamats: 2020.gada 7.augusta Stopiņu novada,
Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu komisijas
lēmums (protokols Nr. 3, punkts Nr.4).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:

Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
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Nolemj:

Atbalstīt 2020. gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē
pieņemto lēmumu
“Atklāts konkurss „Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas
Nr. SND 2020/20” (prot. Nr. 97., 6.2.1.apakšpunkts) un
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu
iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas
vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND 2020/20, ar kuru
nolemts slēgt līgumu par “Ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND
2020/20 ar SIA “IRG”, Reģ. Nr. 40102019738, par tā
piedāvāto līgumcenu pieciem gadiem EUR 971 731,20 bez
PVN.

4.Par Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Velo ceļa, gājēju
ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka, izbūve”,
Identifikācijas Nr. SND 2020/28
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2020. gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “Iepirkums
„Velo ceļa, gājēju ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka, izbūve”,
Identifikācijas Nr. SND 2020/28” (prot. Nr. 97., 6.2.2.apakšpunkts) (domes sēdes izraksts
pielikumā).
Minētajā Stopiņu novada domes lēmumā, izskatot minēto jautājumu norādīta šāda
informācija.
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija, ņemot vērā, ka no piedāvājumiem, kas
atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko
piedāvāto cenu, nolēma, ka Līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Velo ceļa, gājēju ceļa,
apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka, izbūve”, Identifikācijas Nr.
SND 2020/28, jāpiešķir un par uzvarētāju jāatzīt SIA ”BALTIJAS BŪVE”, Reģ. Nr.
40103539308, ar piedāvāto cenu EUR 527868.77 bez PVN.
Pamatojums: SIA ”BALTIJAS BŪVE”, Reģ. Nr. 40103539308, piedāvājums atbilst
nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA ”BALTIJAS BŪVE”, Reģ. Nr.
40103539308, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma izslēgšanas nosacījumi un
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētie pārkāpumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Publisko iepirkumu likumā noteiktais
komisijas lēmuma pārsūdzības termiņš ir iztecējis, pretendentu sūdzības par pieņemto lēmumu
nav saņemtas, Iepirkumu komisija pēc Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un
Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu komisijas lēmuma saņemšanas iesaka slēgt
līgumu par “Velo ceļa, gājēju ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā DreiliņiUlbroka, izbūve”, Identifikācijas Nr. SND 2020/28 ar SIA ”BALTIJAS BŪVE”, Reģ. Nr.
40103539308, par tā piedāvāto cenu EUR 527868.77 bez PVN, Stopiņu novada dome nolēma
atbalstīt Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Velo ceļa, gājēju
ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka, izbūve”, Identifikācijas
Nr. SND 2020/28, un virzīt to apstiprināšanai Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un
Inčukalna novada pašvaldību apvienotai finanšu komisijai.
[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
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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.
Atbilstoši Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību
apvienotās finanšu komisijas lēmumam, pirms publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tādiem
preču, pakalpojumu vai būvdarbu līgumiem, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, ja
tiek piemērota iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu,
un ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojuma līgumu līgumcena ir 42 000 euro (neieskaitot
PVN) vai lielāka un publisku būvdarbu līgumcena ir 170 000 euro (neieskaitot PVN) vai lielāka,
ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto; minēto
iepirkumu nolikumos iekļaujama atruna par pasūtītāja tiesībām izbeigt iepirkumu bez rezultāta,
ja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteiktā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisija ir sniegusi negatīvu lēmumu par iespējām
pasūtītājam uzņemties no iepirkuma līguma izrietošās saistības, ir nepieciešams saņemt
apvienotās Finanšu komisijas pozitīvu lēmumu. Pamats: 2020.gada 7.augusta Stopiņu novada,
Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu komisijas
lēmums (protokols Nr. 3, punkts Nr.4).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:

Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Atbalstīt 2020. gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē
pieņemto lēmumu “Iepirkums „Velo ceļa, gājēju ceļa,
apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā DreiliņiUlbroka, izbūve”, Identifikācijas Nr. SND 2020/28” (prot.
Nr. 97., 6.2.2.apakšpunkts) un Stopiņu novada domes
Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Iepirkums „Velo
ceļa, gājēju ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā
Dreiliņi-Ulbroka, izbūve”, Identifikācijas Nr. SND
2020/28”, ar kuru nolemts slēgt līgumu par “Velo ceļa, gājēju
ceļa, apgaismojuma gar valsts autoceļu P4 posmā DreiliņiUlbroka, izbūve”, Identifikācijas Nr. SND 2020/28 ar SIA
”BALTIJAS BŪVE”, Reģ. Nr. 40103539308, par tā
piedāvāto cenu EUR 527868.77 bez PVN.

5. Par Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā “Latvijā audzētu
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu
novada pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30
Ziņo Vita Paulāne:
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[1] 2020. gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “Atklāts
konkurss „Latvijā audzētu dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko
augļu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30” (prot.
Nr. 97., 6.3.punkts) (domes sēdes izraksts pielikumā).
Minētajā Stopiņu novada domes lēmumā, izskatot minēto jautājumu norādīta šāda
informācija.
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija atklāts konkursa „Latvijā audzētu
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu novada
pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30” ietvaros nolēma:
1.
Atzīt iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā Nr. SND 2020/30 par saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu un atzīt par pretendentu, kuram ir piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības:
Daļai Nr. 1 - Latvijā audzēti Kartupeļi
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
"Kabuleti Fruit" SIA
99.00
Daļai Nr. 2 - Latvijā audzēti Kāposti un Ķirbji
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
SIA "Ezeriņš 1"
99.00
Daļai Nr. 3 - Latvijā audzēti dārzeņi
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
SIA "Ezeriņš 1"
99.00
Daļai Nr. 4 - Latvijā audzēti āboli un bumbieri
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
"Kabuleti Fruit" SIA
97.80
Daļai Nr. 5 - Eksotiskie augļi
Pretendents
"Sanitex" SIA

Iegūtais punktu skaits
90

Daļai Nr. 6 - Dārzeņi, garšaugi un sēnes (produkti, kas tiek piegādāti nesezonas laikā)
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
SIA "Ezeriņš 1"
98.00
Daļai Nr. 7 - Latvijā audzētas ogas un saistītie produkti
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
"Kabuleti Fruit" SIA
87.26
Daļai Nr. 8 - Saldēti dārzeņi un ogas
Pretendents
Iegūtais punktu skaits
"Sanitex" SIA
87.85
2.
Pieņemt zināšanai, ka uz pretendentiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu
likumā noteiktie pretendentu izslēdzošie nosacījumi.
3.
Piešķirt atklātā konkursā Nr. SND 2020/30 līguma slēgšanas tiesības par to
piedāvāto līgumcenu diviem gadiem:
Daļai Nr. 1 - Latvijā audzēti Kartupeļi
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
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"Kabuleti Fruit" SIA
9861.95
Daļai Nr. 2 - Latvijā audzēti Kāposti un Ķirbji
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
SIA "Ezeriņš 1"
12791.2
Daļai Nr. 3 - Latvijā audzēti dārzeņi
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
SIA "Ezeriņš 1"
20441.4
Daļai Nr. 4 - Latvijā audzēti āboli un bumbieri
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
"Kabuleti Fruit" SIA
8626
Daļai Nr. 5 - Eksotiskie augļi
Pretendents
"Sanitex" SIA

Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
31096.5

Daļai Nr. 6 - Dārzeņi, garšaugi un sēnes (produkti, kas tiek piegādāti nesezonas laikā)
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
SIA "Ezeriņš 1"
16588.95
Daļai Nr. 7 - Latvijā audzētas ogas un saistītie produkti
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
"Kabuleti Fruit" SIA
7715.2
Daļai Nr. 8 - Saldēti dārzeņi un ogas
Pretendents
Cena diviem gadiem bez EUR bez PVN
"Sanitex" SIA
6652.75
Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka lēmums par rezultātiem ir pieņemts
30.11.2020., paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem ir nosūtīts 01.12.2020.,
pretendentu pārsūdzības termiņš ir līdz 11.12.2020., tādējādi, lai komisija varētu efektīvi
turpināt tās darbu, pārsūdzības neesamības gadījumā, Iepirkumu komisija pēc Stopiņu
novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu
komisijas lēmuma saņemšanas iesaka slēgt līgumu atklāta konkursā “Latvijā audzētu
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu
novada pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30, ar Iepirkumu komisijas
lemjošās daļas [1] punktā un [3] punktā norādītajiem pretendentiem, Stopiņu novada dome
nolēma atbalstīt Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmumus iepirkumu “Latvijā
audzētu dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde
Stopiņu novada pašvaldības iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30, un virzīt tos
apstiprināšanai Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību
apvienotai finanšu komisijai.
[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
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pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Atbilstoši Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību
apvienotās finanšu komisijas lēmumam, pirms publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tādiem
preču, pakalpojumu vai būvdarbu līgumiem, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, ja
tiek piemērota iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo daļu,
un ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojuma līgumu līgumcena ir 42 000 euro (neieskaitot
PVN) vai lielāka un publisku būvdarbu līgumcena ir 170 000 euro (neieskaitot PVN) vai lielāka,
ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto; minēto
iepirkumu nolikumos iekļaujama atruna par pasūtītāja tiesībām izbeigt iepirkumu bez rezultāta,
ja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteiktā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisija ir sniegusi negatīvu lēmumu par iespējām
pasūtītājam uzņemties no iepirkuma līguma izrietošās saistības, ir nepieciešams saņemt
apvienotās Finanšu komisijas pozitīvu lēmumu. Pamats: 2020.gada 7.augusta Stopiņu novada,
Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu komisijas
lēmums (protokols Nr. 3, punkts Nr.4).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:

Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Atbalstīt 2020. gada 2.decembra Stopiņu novada domes sēdē
pieņemto lēmumu “Atklāts konkurss „Latvijā audzētu
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un
eksotisko augļu piegāde Stopiņu novada pašvaldības
iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30” (prot. Nr. 97.,
6.3.punkts) un Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas
lēmumu iepirkumā ““Atklāts konkurss „Latvijā audzētu
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un
eksotisko augļu piegāde Stopiņu novada pašvaldības
iestādēm”, Identifikācijas Nr. SND 2020/30”, ar kuru
nolemts slēgt līgumu ar Iepirkumu komisijas lemjošās daļas
1.punktā un 3. punktā norādītajiem pretendentiem.

6. Par valsts aizņēmuma saņemšanu Stopiņu novada pašvaldības investīciju projektam
“Velo ceļš, gājēju ceļš, apgaismojums gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka”
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2020. gada 14.decembra Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums “Par vidēja
termiņa aizņēmumu valsts kasē” (prot. Nr. 98., 1.punkts) (domes sēdes izraksts pielikumā).
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Minētajā Stopiņu novada domes lēmumā norādīta šāda informācija.
Pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas, saskaņā ar apstiprināto
Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2020.gadam, 2020.gada 20.oktobra
Ministru kabineta rīkojumu Nr.616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību” par investīciju projektu apstiprināšanu un Iepirkumu komisija lēmumu par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz vidēja termiņa aizņēmuma pieprasījums
Valsts kasē.
1. Priekšmets: Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība - veloceļš, gājēju ceļš,
apgaismojums gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka.
2. Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 03.11.2020. lēmumam, ir
piešķirtas pretendentam SIA ”BALTIJAS BŪVE”, Reģ. Nr. 40103539308, ar piedāvāto cenu
ar PVN EUR 638 721,21 (seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro
un divdesmit viens cents). Kas atbilst:
2.1. Stopiņu novada attīstības programmas investīcijas plānu 2020.gadam, pozīcija Nr.
39;
2.2. 2020.gada 20.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.616 “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” par investīciju
projektu apstiprināšanu.
3. Investīciju projekta mērķis - Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība:
Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība - veloceļš, gājēju ceļš, apgaismojums gar valsts
autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka. Infrastruktūras attīstības objekts atrodas Stopiņu novadā,
daļa posma atrodas Dreiliņu ciemā, daļa ārpus apdzīvotas vietas. Gājēju/veloceliņu paredzēts
izvietot autoceļa P4 Rīga – Ērgļi labajā pusē. Infrastruktūras attīstības objekts atrodas Rīgas
pilsētas tiešā tuvumā un pilda savienojuma funkciju atbilstoši AII un BII ceļa kategorijai.
Būtisku satiksmes intensitātes daļu veido transportlīdzekļi, kas atrodas satiksme starp Rīgu un
tuvākajam pa ceļu P4 (arī P5) sasniedzamām apdzīvotajām vietām – Stopiņu novadā.
Piepilsētas satiksme ceļam P4 rada maksimumstundas darba dienu rītos virzienā uz Rīgu.
Autoceļam P4 ir viena brauktuve ar divām braukšanas joslām (pa vienai katrā virzienā), gājēju
un velosipēdistu infrastruktūra aprakstītajā posmā nav.
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, dome nolēmusi:
1.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt vidēja termiņa aizņēmumu EUR 479040,91 (četri simti septiņdesmit
deviņi tūkstoši četrdesmit euro un deviņdesmit viens cents) Valsts kasē pēc
noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi, apstiprinātā
investīciju projekta “Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība - veloceļš,
gājēju ceļš, apgaismojums gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka”.
Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 25% no EUR 638721,21 (seši simti trīsdesmit
astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro un divdesmit viens cents), kas
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

sastāda EUR 159680,30 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti
astoņdesmit euro un trīsdesmit 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. janvāri.
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņa 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:
Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

1. Piekrist vidēja termiņa aizņēmumu EUR 479040,91 (četri
simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro un
deviņdesmit viens cents) ņemšanai Valsts kasē pēc noteiktās
procentu likmes ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi,
apstiprinātā investīciju projekta “Pašvaldības transporta
infrastruktūras attīstība - veloceļš, gājēju ceļš, apgaismojums
gar valsts autoceļu P4 posmā Dreiliņi-Ulbroka” realizācijai.
2. Noteikt, ka Stopiņu novada pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 25% no EUR 638721,21 (seši simti trīsdesmit astoņi
tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro un divdesmit viens
cents), kas sastāda EUR 159680,30 (viens simts piecdesmit
deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un trīsdesmit
centi).
3. Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no
Stopiņu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar
aizņēmuma izmaksu.
5. Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar
2022.gada 1. janvāri.
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6. Noteikt, ka apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada
pašvaldības pamatbudžeta.

7. Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Elektrods”, Ropažos, Ropažu
novadā izsoles rezultātiem.
Ziņo Vita Paulāne:
[1] Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas
2020.gada 27.novembra sēdē (prot. Nr.15, 1. §) (pievienots pielikumā) tika izskatīts jautājums
“Par nekustamā īpašuma „Elektrods”, Ropažos, Ropažu novadā atkārtotu izsoles rezultātu
apstiprināšanu”.
Minētajā komisijas sēdē tika konstatēts:
12.11.2020. saskaņā ar „Pašvaldības nekustamā īpašuma „Elektrods”, Ropažos, Ropažu
novadā izsoles noteikumiem”, kas apstiprināti ar 19.08.2020. Ropažu novada pašvaldības
nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.3, protokols Nr. 7, notikusi
nekustamā īpašuma izsole.
Izsolē pieteicās trīs pretendenti. Visi pretendenti atbilda izsoles noteikumu prasībām, kā
arī bija izpildījuši priekšnoteikumus, lai pretendentus reģistrētu izsolei.
Izsolē nekustamo īpašumu nosolīja Rolands Felkers par summu 31 300,00 EUR, par ko
parakstījies protokolā. Sūdzības par izsoles norises kārtību nav saņemtas.
Pamatojoties uz Rolanda Felkera 26.11.2020. iesniegumu Nr.2020/2-15.2/2783/S , kurā
minētā persona atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma, un saskaņā ar nekustamā īpašuma
“Elektrods” mutiskās izsoles noteikumu 7.2. punktu, Ropažu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu un mantas atsavināšanas komisija piedāvā mantu nopirkt izsoles dalībniekam Nr.2
(Aleksandram Kaptjugam), kurš izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu.
Izsoles noteikumu 6.1. punkts nosaka, ka: „Ropažu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu un mantas atsavināšanas komisija 7(septiņu) dienu laikā, skaitot no izsoles dienas,
apstiprina izsoles rezultātus. Pēc Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas
atsavināšanas komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu, izsoles rezultātus
apstiprina arī Ropažu novada domes priekšsēdētājs.”.
Ņemot vērā minēto, Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisija nolēma
apstiprināt nekustamā īpašuma „Elektrods”, Ropažos, Ropažu novadā izsoles rezultātus,
nosakot, ka izsoles uzvarētājs ir Aleksandrs Kaptjugs, personas kods 290346-10309. Nosolītā
summa ir 31 100,00 EUR.
[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.
Arī atbilstoši Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada
pašvaldību apvienotās finanšu komisijas lēmumam, pozitīvs apvienotās finanšu komisijas
lēmums nepieciešams pašvaldības lēmumiem par kustamās un nekustamās mantas
atsavināšanu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības
pamatlīdzekļu vērtības (ja iestājas vismaz viena no minētajām vērtībām). Pamats: 2020.gada
7.augusta Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību
apvienotās finanšu komisijas lēmums (protokols Nr. 3, punkts Nr.4).
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[3] No lietā esošajiem materiāliem konstatējams, ka Ropažu novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisija ir iesūtījusi 2020.gada 27.novembra
sēdes protokolu (prot. Nr.15, 1. §), kurā jau tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma
„Elektrods”, Ropažos, Ropažu novadā atkārtotu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt privāttiesiska
rakstura darbības. Minētā likuma 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Publiskās personas mantas atsavināšana likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tādējādi Finanšu komisija, vērtējot lietā esošo dokumentāciju kopsakarā ar tiesību
normās noteikto konstatē, ka jautājums par nekustamā īpašuma „Elektrods”, Ropažos, Ropažu
novadā atsavināšanu izskatīšanai apvienotajā finanšu komisijā bija virzāms uzreiz pēc Ropažu
novada domes lēmuma pieņemšanas par nekustamā īpašuma „Elektrods”, Ropažos, Ropažu
novadā nodošanu atsavināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:
Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

1. Atbalstīt Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Elektrods”, Ropažos, Ropažu novadā nodošanu
atsavināšanai un Ropažu novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 2020.gada
27.novembra sēdē (prot. Nr.15, 1. §) pieņemto lēmumu
“Par nekustamā īpašuma „Elektrods”, Ropažos, Ropažu
novadā atkārtotu izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
2. Ropažu novada domes priekšsēdētājam Z.Blausam
turpmāk nodrošināt Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteikto un jautājumus par nekustamo īpašumu
atsavināšanu virzīt izskatīšanai Apvienotajā finanšu
komisijā pēc domes lēmuma pieņemšanas par nekustamā
īpašuma nodošanu atsavināšanai.
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8.Par nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 2, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no
viena neapbūvēta zemesgabala, 8955 m2 platībā ar kadastra numuru 8096 007 0118
nodošanu atsavināšanai
Ziņo Vita Paulāne:
[1] Stopiņu novada dome 2020.gada 16.decembra sēdē izskatīja jautājumu “Par Stopiņu
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 2, Rumbulā, atsavināšanu”
(prot. Nr.99, punkts 4.9.) (izraksts pielikumā).
Minētajā domes sēdē tika konstatēts, ka Stopiņu novada pašvaldībai pieder nekustamais
īpašums Kaudzīšu iela 2, Rumbulā, Stopiņu novadā kas sastāv no viena neapbūvēta
zemesgabala, 8955 m2 platībā ar kadastra numuru 8096 007 0118. Īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Stopiņu novada pašvaldības vārda Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 965, tiesneša lēmums 02.04.2001. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – Pēc Stopiņu novada teritoriālā plānojuma no 2017. gada vērtējamais
īpašums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R~50%, ~4 455 m²) un transporta
infrastruktūras teritorijā (TR~50%, ~4 500 m²). Zemes gabals Kaudzīšu iela 2, Rumbulā nav
nepieciešams Stopiņu novada pašvaldībai tās likumā “Par pašvaldībām” 15. pantā noteikto
autonomo funkciju veikšanai.
Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, noteicis, ka nekustamā
īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērība ir zemes vienības viena kvadrātmetra cena ir 7,11
EUR/m². Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība ir 62685,00 (sešdesmit divi tūkstoši seši simti
astoņdesmit pieci euro un 00 euro centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kas nosaka, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo
un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt
privāttiesiska rakstura darbības. 21. panta pirmās daļas 17. punktu Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā, “Publiskās personas mantas atsavināšana likuma” 3. panta otrā
daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē,
4. panta otrā daļa paredz, ka publiskās personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās
iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) , kuras valdījumā vai turējumā atrodas
publiskas personas manta, 5. panta pirmo daļu: Atļauju atsavināt publisku personas nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 9. panta otro daļu:
Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu,
nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, un ņemot vērā, ka zemes vienība nav
nepieciešama Stopiņu novada domei pašvaldību pastāvīgo funkciju nodrošināšanai, Stopiņu
novada dome nolēma:
1.

Nodot atsavināšanai nekustamo īpašuma Kaudzīšu iela 2, Rumbulā, Stopiņu
novadā kas sastāv no viena neapbūvēta zemesgabala, 8955 m2 platībā ar kadastra
numuru 8096 007 0118 pēc tam, kad saņemts pozitīvs Stopiņu novada, Garkalnes
novada, Ropažu novada un Inčukalna novada pašvaldību apvienotās finanšu
komisijas lēmums.

[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
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pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam,
kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Arī atbilstoši Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada
pašvaldību apvienotās finanšu komisijas lēmumam, pozitīvs apvienotās finanšu komisijas
lēmums nepieciešams pašvaldības lēmumiem par kustamās un nekustamās mantas
atsavināšanu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības
pamatlīdzekļu vērtības (ja iestājas vismaz viena no minētajām vērtībām). Pamats: 2020.gada
7.augusta Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu un Inčukalna novada pašvaldību
apvienotās finanšu komisijas lēmums (protokols Nr. 3, punkts Nr.4).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:
Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne,
Alvis Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Atbalstīt Stopiņu novada domes 2020.gada 16.decembra
sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.99, punkts 4.9.) nodot
atsavināšanai nekustamo īpašuma Kaudzīšu iela 2, Rumbulā,
Stopiņu novadā kas sastāv no
viena neapbūvēta
2
zemesgabala, 8955 m platībā ar kadastra numuru 8096 007
0118.

9. Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu
novada un Inčukalna novada pašvaldību apvienotajā finanšu komisijas protokola
numerācijā.
Ziņo Vita Paulāne:
2020.gada 29.oktobrī notika Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada un
Inčukalna novada pašvaldību apvienotā finanšu komisija (turpmāk – Finanšu komisija).
Sagatavojot protokolu, tika pieļauta pārrakstīšanās kļūda komisijas protokola numerācijā.
No Finanšu komisijas dokumentācijas izriet, ka pareizais 2020.gada 29.oktobra Finanšu
komisijas sēdes protokola numurs ir Nr.7 (numurs septiņi), nevis Nr.6 (numurs seši).
Minētā kļūda vērtējam kā acīmredzama pārrakstīšanās kļūda, kas nemaina protokolā
izskatāmo jautājumu būtību.
Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.punkts paredz dokumentos kļūdaino ierakstu
labojuma iespēju.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:

Par lēmumu balso:
"par" - 4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne,
Alvis Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

1.
Atzīt, ka 2020.gada 29.oktobra Finanšu komisijas
protokola numerācijā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda un
pareizais 2020.gada 29.oktobra Finanšu komisijas sēdes
protokola numurs ir Nr.7 (numurs septiņi). Minēto kļūdu
vērtēt kā acīmredzamu pārrakstīšanās kļūdu, kas nemaina
protokolā izskatāmo jautājumu būtību.
2.
Uzdot Finanšu komisijas sēdes protokolistei
L.Emulei-Kononei šīs Finanšu komisijas sēdes protokolu
numurēt ar kārtas Nr.8 (numuru astoņi).

Pielikumā: domes sēžu izraksti, darba uzdevums un Ropažu novada
Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas
protokols.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

(paraksts)

V.Paulāne

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Zīriņš

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Z.Blaus

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Nalivaiko

Protokolēja

(paraksts)

L.Emule-Konone

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sēde slēgta 12:01.
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