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SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par vidēja termiņa aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē.
Sēde sākta: 17:01
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds

Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs,
deputāts Guntis Kampe, deputāts Jānis Leimans, deputāts Sergejs Masļakovs, deputāts Atis
Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta Vīksne, deputāts Aldis Grunde.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāte Larisa Šefere, deputāts Ritvars Ziedonis.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: KAC darbinieks Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Ingrīda Apsīte.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības jurists Aija Sventecka

1. Par vidēja termiņa aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē.

Ziņo Vita Paulāne:
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.
1

2.

3.

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.
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.
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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 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.

3.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.

4.

Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2022.gada 1. janvāri.

5.

Apmaksa tiks veikta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.

6.

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai I. Saliņa sagatavot
nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.

7.

Atbildīgā par lēmuma izpildi I.Saliņa.

Lēmumu nodot izpildei/vai nosūtīt:
- Stopiņu novada Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Protokolu sagatavoja

Ingrīda Apsīte

Sēde slēgta 17:05
Sēdes protokols parakstīts: 14.12.2020. plkst. 17:15
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