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 ārkārtas sēdes
PROTOKOLS
2021.gada 10.jūnijā

Nr. 16

Sēde sākta: 12:00 (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 priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: protokoliste Aija Sventecka.
Tiek veikts audio ieraksts.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Finanšu komisijas piekrišanu Ropažu novada pašvaldības aizņēmumam no
Valsts kases prioritārajam investīciju projektam.
2. Par Finanšu komisijas piekrišanu Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un
mākslas skolas “Rodenpois” rekonstrukcijas projekta iesniegšanu Izglītības un
zinātnes ministrijā.
1. Par Finanšu komisijas piekrišanu Ropažu novada pašvaldības aizņēmumam no Valsts
kases prioritārajam investīciju projektam.
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2021. gada 09. jūnija Ropažu novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums Nr. 1.§
“Par investīciju projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.” un
lēmums Nr.2 “Par ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases investīciju projekta “Ropažu
vidusskolas stadiona pārbūve“ realizācijai” (prot. Nr. 16) (domes sēdes izraksti 1.pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta
trešās daļas 5.punktu pašvaldībām ir iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam
noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā.
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi investīciju projekta pieteikumu iesniegšanai
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” realizācijai.
Projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” mērķis ir pārbūvēt un labiekārtot esošo
stadionu, uzlabojot sporta infrastruktūru novadā, nodrošinot tā pieejamību iedzīvotājiem.
Plānotās būvniecības izmaksas ir EUR 639 443,68 ar PVN (saskaņā ar apstiprināto iepirkumu),
no kurām EUR 239 443,68 (37%) sedz Ropažu novada pašvaldība, savukārt EUR 400 000,00
(63%) tiek virzīti aizņēmumam.
Būvniecības izmaksās nav ietvertas būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, tās
tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekta realizācija noritēs no 2021.gada jūlija līdz 2021.gada novembrim.
Darbības atbilst Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam rīcību un
investīciju plānam. Rīcība atbilst virzienam RV2 Sports, uzdevumam U7 uzlabot sporta
infrastruktūru, rīcībai R 1.36 rekonstruēt sporta stadionus ciemos. Minētā rīcība ir iekļauta
investīciju plānā ar kārtas Nr. 16 – Ropažu vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija.
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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, Ropažu novada dome ir nolēmusi:
1) Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai investīciju
projektu:
- Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve.
2) Uzdot Attīstības daļai iesniegt ministrijā investīciju projekta pieteikumu.
3) Piekrist ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanai 400000,00 EUR apmērā no Valsts kases
investīciju projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve“ realizācijai, ja tiek saņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsts investīciju projekta
realizācijai.
4) Noteikt pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējumu 239443,68 EUR apmērā.
5) Aizņēmumu 400000,00 EUR apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
6) Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi 15 gadiem ar procentu likmes
fiksēšanas periodu – 12 mēneši.
7) Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks - 2021.gads.
8) Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 15 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar
2022.gada jūniju.
[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.
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Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Edgars
Treibergs)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Par lēmumu balso: "par" -

Nolemj:
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Piekrist iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai prioritāro investīciju projektu “Ropažu vidusskolas
stadiona pārbūve”.
Piekrist ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanai 400000,00 EUR apmērā no
Valsts kases prioritārā investīciju projekta “Ropažu vidusskolas
stadiona pārbūve“ realizācijai, ja tiek saņemts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atbalsts investīciju projekta realizācijai.
Noteikt Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējumu
239443,68 EUR apmērā.
Aizņēmumu 400000,00 EUR apmērā garantēt ar Ropažu novada
pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi 15 gadiem ar
procentu likmes fiksēšanas periodu – 12 mēneši.
Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks - 2021.gads.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 15 gadi, pamatsummas atmaksu
sākot ar 2022.gada jūniju.
Lēmumu nosūtīt Ropažu novada pašvaldībai ropazi@ropazi.lv .

2. Par Finanšu komisijas piekrišanu Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas
skolas “Rodenpois” rekonstrukcijas projekta iesniegšanu Izglītības un zinātnes
ministrijā.
Ziņo Vita Paulāne:
[1] 2021. gada 26. maijā Ropažu novada domes sēdē pieņemts lēmums “protokols Nr.
15, punkts 36.§ Par investīciju projekta iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanai” (domes sēdes izraksts 2.pielikumā).
Lēmumā norādīts, ka Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīlī apstiprinātajiem
noteikumiem Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.
gadam” 12. panta trešās daļas 2. punktu, Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi investīciju
projekta pieteikumu iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai.
Investīciju projekta “Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenpois iekštelpu
rekonstrukcijas” mērķis ir Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenpois ēkas iekštelpu
pārbūve, atsevišķu telpu pārplānošana un iekšējās apdares atjaunošana, mācību vidi
labiekārtojot mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.
Investīciju projekta plānotās būvniecības izmaksas ir EUR 104 746,11 ar PVN (saskaņā
ar apstiprināto iepirkumu). Atbilstoši nosacījumiem atbalstam var pieteikt EUR 94 271,50 (90%
no kopējām investīciju projekta izmaksām). Attiecīgi pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR
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10 474,61 (10%).
Izmaksās nav ietvertas būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, tās tiks segtas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekta realizācija noritēs no 2021. gada jūlija līdz 2021. gada oktobrim.

1.
2.

Ņemot vērā iepriekš minēto Ropažu novada dome ir nolēmusi:
Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēšanai investīciju projektu: “Ropažu
mūzikas un mākslas skolas Rodenpois iekštelpu rekonstrukcija”.
Uzdot Attīstības daļai līdz 10.jūnijam iesniegt ministrijā investīciju projekta
pieteikumu.

[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, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Edgars
Treibergs)
"pret" - nav

Par lēmumu balso: "par" -

"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
[1]

[2]

Piekrist iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēšanai
investīciju projektu: “Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenpois
iekštelpu rekonstrukcija”.
Lēmumu nosūtīt Ropažu novada pašvaldībai ropazi@ropazi.lv .

Pielikumā:
1. 2021. gada 09. jūnija Ropažu novada domes ārkārtas sēdēs lēmuma Nr. 1.§
“Par investīciju projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai.” un lēmuma Nr.2 “Par ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases
investīciju projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve“ realizācijai” (prot.
Nr. 16) izraksts.
2. 2021. gada 26. maijā Ropažu novada domes sēdē lēmuma “protokols Nr. 15,
punkts 36.§ Par investīciju projekta iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” izraksts.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

(paraksts)

V. Paulāne

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

E. Treibergs
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Ropažu novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Z. Blaus

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Nalivaiko

Protokolēja

(paraksts)

A. Sventecka

Sēde slēgta 12:10

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

5

Pielikums nr.1

IZRAKSTS

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lv
Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēde
Protokols Nr.16.
2021.gada 9.jūnijs
1.§
Par investīciju projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu
pašvaldībām ir iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram
investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar
maksimālo aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā.
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi investīciju projekta pieteikumu iesniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” realizācijai.
Projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve” mērķis ir pārbūvēt un labiekārtot
esošo stadionu, uzlabojot sporta infrastruktūru novadā, nodrošinot tā pieejamību iedzīvotājiem.
Plānotās būvniecības izmaksas ir EUR 639 443,68 ar PVN (saskaņā ar apstiprināto iepirkumu),
no kurām EUR 239 443,68 (37%) sedz Ropažu novada pašvaldība, savukārt EUR 400 000,00
(63%) tiek virzīti aizņēmumam.
Būvniecības izmaksās nav ietvertas būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, tās
tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekta realizācija noritēs no 2021.gada jūlija līdz 2021.gada novembrim.
Darbības atbilst Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam rīcību un
investīciju plānam. Rīcība atbilst virzienam RV2 Sports, uzdevumam U7 uzlabot sporta
infrastruktūru, rīcībai R 1.36 rekonstruēt sporta stadionus ciemos. Minētā rīcība ir iekļauta
investīciju plānā ar kārtas Nr. 16 – Ropažu vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija.
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14 (Ingrīda Amantova, Zigurds Blaus, Renāte Gremze,
Jānis Grigaļūns, Klaudija Terēza Hēla, Aigars Kleins,
Par lēmumu balso: "par" - Jānis Ķezis, Indulis Līdacis, Aivars Oleksāns, Kristīne
Ozoliņa, Valdis Šīrants, Vladislavs Šlēgelmilhs, Ģirts
Urbanovičs, Ligita Zeltiņa)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Irēna Krote)
"nepiedalās" - nav
Ropažu novada dome nolemj:
9) Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai investīciju
projektu:
- Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve.
10) Uzdot Attīstības daļai iesniegt ministrijā investīciju projekta pieteikumu.
11) Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Izpilddirektora p.i.;
- Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Attīstības daļai.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Ropažu novada domes priekšsēdētājs
Ropažu novadā, 09.06.2021.

Z.Blaus

Z.Blaus

IZRAKSTS

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lv
Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēde
Protokols Nr.16.
2021.gada 9.jūnijs
2.§
7

Par ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases investīciju projekta “Ropažu vidusskolas
stadiona pārbūve” realizācijai
Pamatojoties uz Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam noteiktiem
mērķiem, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam “ 12.panta trešās daļas 5.punktu
par iespēju pašvaldībai saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram
investīciju projektam ar maksimālo summu 400000 EUR apmērā, izvērtējot pašvaldības
kredītportfeļa iespējas un saskaņā ar apstiprinātām iepirkuma procedūras būvniecības
izmaksām, ka ir 639443,68 (tai skaitā PVN),
14 (Ingrīda Amantova, Zigurds Blaus, Renāte Gremze,
Jānis Grigaļūns, Klaudija Terēza Hēla, Aigars Kleins,
Par lēmumu balso: "par" - Jānis Ķezis, Indulis Līdacis, Aivars Oleksāns, Kristīne
Ozoliņa, Valdis Šīrants, Vladislavs Šlēgelmilhs, Ģirts
Urbanovičs, Ligita Zeltiņa)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Irēna Krote)
"nepiedalās" - nav
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanai 400000,00 EUR apmērā no Valsts kases investīciju
projekta “Ropažu vidusskolas stadiona pārbūve“ realizācijai, ja tiek saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsts investīciju projekta realizācijai.
2. Noteikt pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējumu 239443,68 EUR apmērā.
3.Aizņēmumu 400000,00 EUR apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
4.Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi 15 gadiem ar procentu likmes
fiksēšanas periodu – 12 mēneši.
5.Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks - 2021.gads.
6.Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 15 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2022.gada
jūniju.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

IZRAKSTS PAREIZS
Ropažu novada domes priekšsēdētājs
Ropažu novadā, 09.06.2021.

(personiskais paraksts)

Z.Blaus

Z.Blaus
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Pielikums nr.2

IZRAKSTS

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lv
Ropažu novadā

Ropažu novada domes sēdes protokols Nr.15.

2021.gada 26.maijā

36.§
Par investīciju projekta iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīlī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 258
“Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai”, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 2.
punktu, Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi investīciju projekta pieteikumu iesniegšanai Izglītības
un zinātnes ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.
Investīciju projekta “Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenpois iekštelpu rekonstrukcijas”
mērķis ir Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenpois ēkas iekštelpu pārbūve, atsevišķu telpu
pārplānošana un iekšējās apdares atjaunošana, mācību vidi labiekārtojot mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanai.

Investīciju projekta plānotās būvniecības izmaksas ir EUR 104 746,11 ar PVN (saskaņā ar
apstiprināto iepirkumu). Atbilstoši nosacījumiem atbalstam var pieteikt EUR 94 271,50 (90% no
kopējām investīciju projekta izmaksām). Attiecīgi pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 10 474,61
(10%).
Izmaksās nav ietvertas būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, tās tiks segtas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
9

Projekta realizācija noritēs no 2021. gada jūlija līdz 2021. gada oktobrim.
Ņemot vērā minēto,
13 (Ingrīda Amantova, Zigurds Blaus, Renāte Gremze, Jānis
Grigaļūns, Klaudija Terēza Hēla, Irēna Krote, Jānis Ķezis, Indulis
Par lēmumu balso: "par" Līdacis, Aivars Oleksāns, Valdis Šīrants, Vladislavs Šlēgelmilhs,
Ģirts Urbanovičs, Ligita Zeltiņa)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" -

2 (Aigars Kleins - Nepiedalās balsojumā, Kristīne Ozoliņa Nepiedalās balsojumā)

Ropažu novada dome nolemj:
1. Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēšanai investīciju projektu:
“Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenpois iekštelpu rekonstrukcija”.
2. Uzdot Attīstības daļai līdz 10.jūnijam iesniegt ministrijā investīciju projekta pieteikumu.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
- Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Attīstības daļai.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Z.Blaus

IZRAKSTS PAREIZS
Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

Ropažu novadā, 09.06.2021.
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