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4.Finanšu komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 12.03.2020. Protokolu
Nr.68.

4.9. Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas
“Investīciju plāns” aktualizāciju.
Konstatēja:
Stopiņu novada dome pieņēmusi lēmumus par projektu īstenošanu, piesaistot publisko
finansējumu. Atbilstoši apstiprinātajiem projektu pieteikumiem un piešķirtajam fondu
finansējumam, precizējama Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
IV sadaļa “Investīciju plāns” (turpmāk tekstā Investīciju plāns).
1. Projekts “ Ģimenes ārsta prakšu attīstība Stopiņu novadā”.
Stopiņu novada domes 10.04.2019. sēdē pieņemts lēmums, protokols nr. 49
4.4.p. Par projekta “ Ģimenes ārsta prakšu attīstība Stopiņu novadā” iesniegšanu
Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmā 9.3.2. “ Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru”.
22.07.2019. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pieņēmusi lēmumu
nr. 39-2-60/6122 par projekta iesnieguma nr. 9.3.2.0/19/A/118 apstiprināšanu.

Projekta kopējais finansējums 32000EUR, no kura fondu finansējums
30080EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1440EUR un 480 EUR sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse" līdzfinansējums.
Projektā paredzētas darbības:
1. 2020.gadā Ulbrokas ambulances piebūve līdzfinansējums 16 000 eiro;
2. 2020.gadā Upeslejās doktorāta medicīnas ierīču, mēbeļu un datortehnikas iegāde
8000 eiro;
3. 2020.gadā Sauriešu doktorāta telpu remonts 8000 eiro. (t.sk. privātais
līdzfinansējums 480 eur)
Projekta aktivitātes atbilst Attīstības programmas Rīcības plānā paredzētajām
rīcībām uzdevumu U9 “Palielināt veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu” un
U10.” Attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru” īstenošanai.
Investīciju plānā ir iekļauti projekti:
Nr.12 “Ambulances ēkas pārbūve, Institūta iela 20, Ulbroka”, projekta indikatīvā
summa 200 000 EUR.
Nr. 13 “Upesleju pamatskolas telpu pārbūve Upesleju doktorāta vajadzībām”,
indikatīvā summa 100 000EUR.
Investīciju plānā precizējams projektu nr. 12 un nr.13 finansējuma sadalījumu,
atbilstoši CFLA apstiprinātajam projektam.
Investīciju plāns papildināms ar projektu:
“Sauriešu doktorāta telpu remonts“, indikatīvā projekta summa 8000 EUR,
projekta finansējums 480 EUR - privātais līdzfinansējums, 7520 EUR – fondu
finansējums.
2. Projekts “Rotaļu taka”.
Stopiņu novada domes 10.07.2019. sēdē pieņemts lēmums, protokols nr. 55 4.5.p.
“Par projekta iesnieguma “Rotaļu taka” iesniegšanu biedrības “Stopiņu Salaspils
Partnerība” izsludinātajā konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai 5.kārtā (turpmāk – projektu konkurss), un projektam nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanu. “
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis Stopiņu novada domes, projekta iesniegumu 1904-AL25-A019.2201-000002 "Rotaļu taka" un 16.09.2019 pieņēma lēmumu (Nr. 04.611/19/475-e) par projekta apstiprināšanu. .
Projekta kopējās izmaksas 34000EUR, no kura publiskais finansējums
25289.25EUR un pašvaldības līdzfinansējums 8710.75 EUR.
Projekta aktivitātes atbilst Attīstības programmas Rīcības plānā paredzētajām
rīcībām uzdevumu U14 “Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru” un U28
“Uzlabot apkārtējās vides kvalitāti un pievilcību” īstenošanai.
Investīciju plānā ir iekļauts projekts:
Nr.15 “Sporta un rotaļlaukumu izbūve un atjaunošana”, projekta indikatīvā summa
50000EUR. Projekts “Rotaļu taka” atbilsts projekta aktivitātēm, izdalāms kā atsevišķs
projekts , aktualizējot Investīciju plānā projektu nr.15.

3. Projekts “Publisku tirdzniecības laukumu labiekārtošana Sauriešu un
Upesleju ciemos”
Stopiņu novada domes 10.07.2019. sēdē pieņemts lēmums, protokols nr. 55 4.p. Par
projekta “Publisku tirdzniecības laukumu labiekārtošana Sauriešu un Upesleju ciemos”
iesniegumu un līdzfinansējumu.
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis Stopiņu novada domes, projekta iesniegumu Nr.1904-AL25-A019.2201-000001 " Publisku tirdzniecības laukumu labiekārtošana
Sauriešu un Upesleju ciemos ", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” (turpmāk – Pasākums) ietvaros un 02.10.2019 pieņēma lēmumu (Nr. 04.611/19/500-e) par projekta apstiprināšanu.
Projekta kopējās izmaksas 24765.07EUR, no kura publiskais finansējums
18420.30EUR un pašvaldības līdzfinansējums 6344,77 EUR.
Projekta aktivitātes atbilst Attīstības programmas Rīcības plānā paredzētajām
rīcībām uzdevumu U19”Pilnveidot uzņēmējdarbību atbalstošu infrastruktūru” un U28.
Uzlabot apkārtējās vides kvalitāti un pievilcību” īstenošanai.
Investīciju plāns papildināms ar projektu: “Publisku tirdzniecības laukumu
labiekārtošana Sauriešu un Upesleju ciemos” .
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 9, pret – nav, atturas – nav, (pamatojoties uz
Likuma „Par pašvaldībām” 59.panta un Likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” ievērošanu, balsojumā nepiedalās R.Ziedonis) Stopiņu
novada dome NOLEMJ:
Aktualizēt Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļu “
Investīciju plāns” (Pielikums Nr. 1).

Pielikums nr. 1
Finanšu komitejas prot.Nr.68 p.9
Investīciju plāna aktualizācija
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EUR
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U14, U28

50000

Finansējuma
avotu izmaiņas,
projekta
detalizācija

50000

15.1

Rotaļu taka

Ulbroka

U14, U28

34000

30

Parka ielas pārbūve

Ulbroka

U21, U22, U19

180000

76

Publisku tirdzniecības
laukumu
labiekārtošana

Saurieši,
Upeslejas

U19, U28

24765

Priekšlikumi
izmaiņām

8711

Indikatīvās
summas un
veicamo darbu
precizēšana

180000

Investīciju plāna
papildinājums

6345

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas gads

Projekta realizācijas
gads

Atbildīgie par
investīciju projektu
īstenošanu
(sadarbības partneri)

15040

Izbūvēta ambulances piebūve

2018

2021

PA"Stopiņu
ambulance,

7520

Iekārtotas Upesleju doktorāta
telpas Upesleju pamatskolā un
labiekārtota ārtelpa piekļuves
nodrošināšanai telpām

2019

2022

PA"Stopiņu
ambulance"

Izbūvēti vai atjaunoti sporta
un rotaļu laukumi vismaz 1
objekts divos gados

2019

2025

PA "Saimnieks",
izpilddirektors

Izbūvēta taka gar Ulbrokas
ezeru, labiekārtota atpūtas
teritorija

2019

2020

Izpilddirektors

25289

Citi
finansēju
ma avoti

2020
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PA "Saimnieks",
izpilddirektors
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18420
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Upeslejās un Sauriešos
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4
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telpu remonts,
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novada ģimenes
prakšu attīstība”
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Protokolēja
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U9, U10

8000

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

Investīciju plāna
papildinājums

7520

480

Uzlabota veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamība

2019

2020

PA Stopiņu
ambulance

V.Paulāne
I.Ruska
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