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
2021.gada 22.februārī

Nr. 9

Sēde sākta: 12:19 (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 Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. un 23.¹ punkta izpildi –
Reorganizācija plāna konstatējuma daļas aizpildīšana.
2. Par atlikušās dotācijas jaunveidojamā Ropažu novada pašvaldības (ar
administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta izstrādei
izlietojumu
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1.Par Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. un 23.¹ punkta izpildi – Reorganizācija
plāna konstatējuma daļas aizpildīšana
Ziņo Vita Paulāne:
1. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk - MKN-671) noteic kārtību, kādā notiek
reorganizācijas plāna izstrāde, izpilde un pārraudzība.
2. MKN-671 2020.gada 17.decembrī veikti grozījumi, papildinot noteikumus ar 23¹.
punktu, kas noteic, ka “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros
apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo informāciju sagatavot
un iesniegt citā formā.”
3. Stopiņu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa
organizēja Inčukalna un Garkalnes novadu pašvaldību finanšu jomas speciālistu un
Ropažu novada izpilddirektores attālinātu tikšanos, lai vienotos par MKN-671 2.un 3.
pielikumā iekļaujamās informācijas veidu un apjomu, lai nodrošinātu iesaistīto
pašvaldību administratīvo resursu ekonomisku un lietderīgu izmantošanu.
4. Jaunveidojamajā Ropažu novadā apvienojamo pašvaldību finanšu jomas speciālisti un
izpilddirektore vienojās MKN-671 2.pielikumā uzrādīt informāciju no grāmatvedības
uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri un 4.kolonnu
“galvenā lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar struktūrvienību, savukārt, MKN671 3.pielikumā “III. Īstermiņa saistības” uzrādīt no grāmatvedības uzskaites
detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri.
5. Vienlaikus konstatējams, ka MKN-671 23.punkts noteic, ka “Administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II
nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju
iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam
iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju
reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Sagatavojot jaunveidojamā novada
pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē
reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo pašvaldību
domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei.”
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas efektīvi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2020.gada
10.novembra noteikumus Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, atklāti
balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Par lēmumu balso: "par" Zīriņš)
"pret" - nav
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"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 2.pielikumā uzrādīt informāciju no
grāmatvedības uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada
31.decembri un 4.kolonnu “galvenā lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar
struktūrvienību.
2. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” atbilstoši I un II nodaļas nosacījumiem
reorganizācijas plāna konstatējuma daļā iekļaut informāciju par visām pozīcijām,
neizvērtējot to vērtību.
3. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 3.pielikumā “III. Īstermiņa saistības”
uzrādīt no grāmatvedības uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz
2020.gada 31.decembri.
4. Pieņemt zināšanai, ka Stopiņu, Inčukalna, Garkalnes un Ropažu novadu
pašvaldībām līdz 2021.gada 1.martam – ir jāizstrādā un jāapstiprina pašvaldības
domē reorganizācijas plāna konstatējumu daļa un jāiesniedz tā Stopiņu novada
pašvaldībai.
2.Par atlikušās dotācijas jaunveidojamā Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo
centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta izstrādei izlietojumu
Ziņo Vita Paulāne:
[1] Stopiņu novada dome 2020. gada 29.septembrī ar vēstuli Nr. 2.2.-2/E965 iesniedza
Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pieteikumu jaunveidojamā Ropažu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta (turpmāk – Administratīvās struktūras projekts) izstrādei,
kā to paredz Ministru kabineta 2020.gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga
jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (turpmāk –
MK noteikumi Nr.577) 2. un 3.punkts. Pieteikumā tika norādīts, ka Administratīvās struktūras
projekta izveidei galvenokārt plānots publisko iepirkumu ietvaros piesaistīt ārpakalpojuma
sniedzēju un nepieciešamības gadījumā, ja paliks pāri līdzekļi, dotāciju paredzēts izmantot arī
Administratīvās struktūras izstrādes procesā iesaistīto darbinieku atlīdzībai.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra ar 2020.gada 6.oktobra lēmumu Nr.
2/ATR20/20/1772 “Par pieteikuma apstiprināšanu”, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.577
6.1.apakšpunktu, nolēma Stopiņu novada pašvaldībai piešķirt mērķdotāciju 18 750,00 EUR
apmērā pašvaldības Administratīvās struktūras projekta izstrādei un pārskaitīt uz pašvaldības
norēķinu kontu 70% no piešķirtās mērķdotācijas.
Vienlaikus lēmumā lūgts nodrošināt Administratīvās struktūras projekta izstrādi veikt
līdz 2021.gada 1.jūnijam, kā arī līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt aģentūrā izstrādāto projektu
un pārskatu par projekta izstrādei piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu.
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[2] Lai nodrošinātu Administratīvās struktūras projekta izstrādi atbilstoši MK
noteikumos Nr.577 noteiktajam un Administratīvās struktūras izstrādē tiktu iesaistītas visas
jaunajā Ropažu novadā apvienojamās pašvaldības, 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”,
izveidojot Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centru Ulbrokā) administratīvās
struktūras projekta izstrādes vadības grupu, kur iekļauti pārstāvji no visām jaunveidojamā
Ropažu novadā apvienojamajām pašvaldībām.
Vadības grupa 2020.gada 25.novembra sēdē (protokols Nr.2, 1. un 2.ppunkts) nolēma
apstiprināt darba uzdevuma projektu ārpakalpojuma sniedzējam Administratīvās struktūras
projekta izstrādei un iesniegt to apstiprināšanai Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu
novada un Inčukalna novada pašvaldību apvienotā finanšu komisijā (turpmāk – Finanšu
komisija). Finanšu komisijā minētais darba uzdevums tika apstiprināts 2020.gada 17.decembrī
(prot. Nr.8, 2.punkts).
[3] 2021.gada 21.janvārī Stopiņu novada pašvaldība publiskā iepirkuma ietvaros
parakstīja līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju - SIA „CSE COE”, kurš, ņemot vērā
ekonomiskos, finanšu, mantas, infrastruktūras, institucionālos, funkcionālos un pašvaldības
pakalpojumu pieejamības apsvērumus, izstrādās gala Administratīvās struktūras projekta
piedāvājumu. Līgumā paredzēts, ka ārpakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu būs
jāmaksā 16 032,50 EUR (ar PVN), kā rezultātā atlikumā paliek 2717,50 EUR (kopējais
dotācijas apmērs, kā norādīts iepriekš, ir 18 750 EUR) no kopējās VRAA piešķirtās dotāciju
daļas.
Ņemot vērā, ka Administratīvās struktūras izstrādes procesā visapjomīgākā un
specifiskākā informācija iesniegšanai ārpakalpojumu sniedzējam ir jāsagatavo tieši
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ( IKT) jomā, kā arī ārpakalpojuma sniedzējs neveiks
izmaksu kalkulāciju, kas ir būtiska nepieciešama Administratīvās struktūras izstrādes ietvaros,
atlikusī dotācija 2717,50 EUR apmērā būtu novirzāma visu apvienojamo pašvaldību IKT jomas
speciālistiem par līdzdarbību Administratīvās struktūras izstrādē.
Ņemot vērā, ka minētais jautājums skar visas jaunajā Ropažu novadā apvienojamās
pašvaldības, jautājums izskatāms Finanšu komisijā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot:
4 (Zigurds Blaus, Aivars Nalivaiko, Vita Paulāne, Alvis
Par lēmumu balso: "par" Zīriņš)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Atbalstīt, ka atlikusī daļa no Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirtās
dotācijas Administratīvās struktūras izstrādei - 2 717,50 EUR apmērā, ieskaitot
nodokļus, tiek novirzīta apvienojamo pašvaldību IKT jomas speciālistu atlīdzībai
par iesaisti Administratīvās struktūras izstrādē.
2. Noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1.punkta izpildei Stopiņi novada domes
priekšsēdētājs:
2.1. ar rīkojumu izveido darba grupu šādā sastāvā:
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2.1.1.H.Vucēns – Darba grupas vadītājs, Stopiņu novada domes datorsistēmu un
datortīklu administrators;
2.1.2. M.Jirgensons - Darba grupas loceklis, Garkalnes novada domes datorsistēmu
un datortīklu administrators;
2.1.3. R.Putniņš - Darba grupas loceklis, Ropažu novada domes datorsistēmu
administrators;
2.1.4. J.Sergejevs - Darba grupas loceklis, Inčukalna novada domes IT speciālists;
2.2. atlīdzības nodrošināšanai Darba grupas vadītājam (Stopiņu novada domes
darbinieks) nodrošina piemaksu pie darba samaksas, kopā piemaksai no dotācijas
izmaksājot 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas), bet ar katru no Darba grupas
locekļiem (nav Stopiņu novada domes darbinieki), slēdz uzņēmuma līgumu, katram
darba grupas loceklim izmaksājot 572,50 EUR (pirms nodokļu nomaksas) lielu
atlīdzību.
3. Darba grupai par šī lēmuma lemjošās daļas 2.2. apakšpunktā minēto atlīdzību (par
šī darba izpildi tiek maksāta papildus atlīdzība - dotācija) nodrošināt šādu
uzdevumu veikšanu:
3.1. ārpakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā nodrošināt visas nepieciešamās
informācijas Administratīvās struktūras izstrādei sagatavošanu un koordinēšanu
IKT jomā, piemēram, informāciju par IKT pārvaldību novadā, informāciju par IKT
atbalstu novadā un datu drošības jautājumiem, informāciju par IKT infrastruktūru,
informāciju par izmantojamām informācijas sistēmām (IS) utml.;
3.2. izstrādāt priekšlikumus iesniegšanai ārpakalpojuma sniedzējam IKT
infrastruktūras salāgošanai jaunajā Ropažu novadā;
3.3. noteikt un aprēķināt nepieciešamās izmaksas IKT infrastruktūras salāgošanai
jaunajā Ropažu novadā;
3.4. piedalīties ārpakalpojuma sniedzēja vai Stopiņu novada domes rīkotajās darba
grupās saistībā par Administratīvā projekta izstrādi IKT jomā u.c.
4. Darba grupai papildus (par šī darba izpildi netiek maksāta papildus atlīdzība (dotācija), bet
darbs tiek veikts esošās darba samaksas ietvaros no katras apvienojamās pašvaldības
budžeta līdzekļiem) atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

izstrādātajai metodikas “Metodika 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību
darbības uzsākšanai” (izdota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu) 2.6. sadaļai:
4.1. līdz 2021. gada 1. maijam, ņemot vērā ārpakalpojuma sniedzēja
Administratīvās struktūras izstrādei iesniegto informāciju par IKT salāgošanu
jaunajā Ropažu novadā, jāizstrādā un saskaņošanai VARAM jāiesniedz IKT jomas
pārmaiņu plānu, tajā identificējot izveidojamās, saglabājamās un aizstājamas
komponentes, pārmaiņu īstenošanai nepieciešamo provizorisko finansējumu,
strukturējot to pa pozīcijām gan komponenšu, gan tehnoloģiskā risinājuma
arhitektūras līmenī, kā arī paredzot valsts IKT koplietošanas risinājumu
izmantošanu;
4.2. ņemot vērā inventarizācijas datus, IKT jomas pārmaiņu plānā jāuzskaita, kāda
IKT aparatūra un programmnodrošinājums atrodas jaunajā Ropažu novadā
apvienojamo pašvaldību rīcībā. Rekomendējama detalizācija – līdz darbstacijas un
autonomās aparatūras līmenim, piemēram, tiek uzskaitīti datori un printeri;
4.3. izstrādājot pārmaiņu plānu, jāņem vērā šādi dokumenti:
4.3.1. informatīvais ziņojums „Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu
arhitektūras reformu”;
4.3.2. digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam;
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4.3.3. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība
minimālajām drošības prasībām”;
4.3.4. Valsts kontroles 2020. gada situācijas izpētes ziņojumu “IKT vide
pašvaldībās, gatavojoties pašvaldību reformai”.

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 12:35.
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