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IZRAKSTS

2020.gada 22.maijā

Sēde sākta: 10:05
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, A.Vaičulens, A.Senkāns,
D.Brigmane, A.Grunde, V.Jakovļevs, L.Sturme, G.Kampe, R.Ziedonis, I.Vīksne, N.Balabka,
L.Šefere, J.Leimans, S.Galajevs.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: S.Masļakovs.
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre I.Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina H.Vucēns.

ĀRKĀRTAS SĒDE
1. Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “Investīciju
plāns” aktualizācija.
Konstatēts:
Investīciju projektu īstenošanas gaitā ir precizēta informācija par plānotajām projektu
izmaksām,
projektu īstenošanas termiņiem, sasniedzamajiem projektu rezultātiem,
finansējuma avotiem.
1) Projekts “Dzintaru un Zirņu ielas pārbūve Dzidriņās” tiek plānots, kā komplekss ielas
pārbūves projekts, vienlaikus ar ielas pārbūvi paredzot inženiertīklu – ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu izbūvi.
2) Projekta “Ceļa “C21 – Grīvas” izbūve IV kārta” īstenošana paredz ceļa pārbūves
projekta 1.kārtas īstenošana, veicot ceļa pārbūvi, to izbūvējot brauktuvi ar mīksto
(šķembu) segumu. Investīciju plāns ir papildināms ar jaunu projektu ceļa pārbūves
2.kārtas īstenošanu, kas paredz ceļa izbūvi ar cieto segumu un gājēju ietves izbūvi.
Atbilstoši 12.05.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem
un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” pašvaldībai ir iespēja iesniegt
investīciju projektus Valsts kases aizdevuma saņemšanai projektu īstenošanai. Attiecīgi ir
maināmi projektu finansējuma avoti.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto , ir aktualizējams Stopiņu novada attīstības programmas 2019.2025.gadam IV sadaļa “Investīciju plāns” .
Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", 73. punktā noteiktajam, rīcības
plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un
ievieto sistēmā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Aktualizēt Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļu
“Investīciju plāns”(Pielikums Nr. 1).
2. Lēmumu izsniegt Stopiņu novada domes Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļai, izpilddirektoram M.Griščenko , attīstības plānošanas speciālistei L.Čakše.
3. Atbildīgā par aktualizētā Investīciju plāna ievietošanu TAPIS sistēmā L.Čakše.
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Pielikums Nr.1

Investīciju plāna grozījumi
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(U), rīcības
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Pašvaldības ES fondu
budžets
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Priekšlikumi izmaiņām
EUR
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Projekta plānotie
Projekta Projekta investīciju projektu
finansējuma darbības rezultāti un to uzsākšan realizācijas
īstenošanu
avoti
rezultatīvie rādītāji
as gads
gads
(sadarbības
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VP4 Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un publiskā ārtelpa
Ceļa 21 - Grīvas izbūve
IV kārta.
Būvniecības 2.kārta
Dzidriņas,
20.1. brauktuves izbūve ar
U21, U22, U19
Līči
cieto segumu un gājēju
ietves izbūve (Dzidriņas
- Līči)
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Dzintaru un Zirņu ielas
Dzidriņas
pārbūve Dzidriņās

U21, U22,
U19, U26

220575

Investīciju plāna papildināšana,
paredzot jaunu investīciju
projektu: ceļa brauktuves izbūvi ar
cieto segumu un ietves izbūvi

410000

Plānoto investīciju projekta nr.26
papildināšana ar daļu no projekta
nr. 56 paredzēto - inženiertīklu
izbūve Dzintaru un Zirņu ielā.
Ielu
pārbūve,
atbilstoši
izstrādātajam
tehniskajam
projektam tiek īstenota, kā
komplekss ielas pārbūves projekts,
paredzot
vienlaikus
izbūvēt
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus, Precizēta projekta indikatīvā
summa un projekta rezultāti

55144

102500

3

165431

Izbūvēta ceļa
brauktuve ar cieto
segumu un ietve (ceļa
posmā 0.84km1.91km)

2019

2020

Izplddirektors

307500

Veikta ielu kompleksa
pārbūve, izbūvējot
ielas ar cieto segumu
un ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus .
Pārbūvējamo ielu
posmu garums
0.453km.

2018

2020

PA "Saimnieks",
izpilddirektors

