LĒMUMS
2021.gada 9.decembrī

Nr.484
(prot. Nr.19/2021,2.§)

Par vidējā termiņa aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē investīciju projekta
“Ulbrokas vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola)” īstenošanai.
Pašvaldībai, realizējot likumā noteiktās autonomās funkcijas saskaņā ar apstiprināto
Stopiņu attīstības programmas investīcijas plānu 2021.gadam, Ministru kabineta
2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības
iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai” un 30.04.2021.
Izglītības un zinātnes ministrijas 26.05.2021. paziņojumu Nr. 4-34e/21/23 “Par
investīciju projekta “Ulbrokas vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola)” atbalstīšanu”
un Iepirkumu komisija lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir jāiesniedz
aizņēmuma pieprasījums Valsts kasē.
1.
2.

3.
4.

Priekšmets: Ulbrokas vidusskolas piebūve ( ēdnīca, sākumskola).
Līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši iepirkumu komisijas 26.11.2021. lēmumam,
ir piešķirtas pretendentam Piegādātāju apvienībai "LP", kas sastāv no diviem
biedriem, proti, SIA “LAGRON”, Reģ. Nr. 41503055270, un SIA “Pillar
Contractor”, Reģ. Nr. 40103929498, ar piedāvāto cenu EUR 6 092 996,95 (Seši
miljoni deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro un 95 centi),
tai skaitā PVN. Kas atbilst Stopiņu attīstības programmas investīcijas plānam
2021.gadam. Pārsūdzības termiņš ir beidzis, sūdzības nav.
Investīciju projekta mērķis - Izbūvēt skolas piebūvi (paplašināt esošo ēdnīcu un
uzbūvēt sākumskolu ar ietilpību līdz 385 skolēniem).
Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim – uzlabot valstī izglītības kvalitāti, kas
vērsts uz ekonomisko ilgtspēju un būtisku izglītības kvalitātes standartu
paaugstināšanu.

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.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši Ministru Kabineta 14.07.2020.
noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, Ropažu novada dome nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju ņemt vidēja termiņa aizņēmumu apstiprinātā izglītības
iestādes investīciju projekta “Ulbrokas vidusskolas piebūve (ēdnīca,
sākumskola)” izpildei EUR 5 483 697,25 (Pieci miljoni četri simti
astoņdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro 25 centi) Valsts
kasē pēc noteiktās procentu likmes ar atmaksas termiņu 25 (divdesmit
pieci) gadi. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no EUR
6 092 996,95 (Seši miljoni deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit seši euro un 95 centi), kas sastāda EUR 609 299,70 (Seši simti
deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro 70 centi).
Valsts kasē saņemto aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu veikt vienlaikus ar aizņēmuma
izmaksu.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt ar 2023.gada 1.
jūliju.
Apmaksa tiks veikta no Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Finanšu un grāmatvedības departamenta Finanšu vadības, analīzes un
ekonomikas nodaļas ekonomistam A.Siliņam sagatavot nepieciešamos
dokumentus iesniegšanai Valsts kasē aizdevuma saņemšanai.
Atbildīgais par lēmuma izpildi A.Siliņš.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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Par aizņēmumu investīciju projektam “Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma
izbūve, Upesciemā”
Ropažu novada dome ir izskatījusi sagatavoto informāciju par veiktajiem
priekšdarbiem, lai uzsāktu Ropažu novada investīciju projektu “Ziedu un Parka ielu
asfaltbetona seguma izbūve, Upesciemā”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt asfaltbetona
segumu Ziedu un Parka ielās 0,805 km garumā.
Kopējās investīciju projekta izmaksas ir 338 441.47 EUR.
Kopējais aizņēmuma apmērs ir 287 675.25 EUR.

Kopējais pašvaldības līdzfinansējums 50 766.22 EUR.
Investīciju projekts “Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma izbūve, Upesciemā” ir
iekļauts Garkalnes novada Attīstības programmas Investīciju plānā 2020.-2022.gadam,
p.21. (www.garkalne.lv), www.ropazi.lv.
Ir pabeigta iepirkuma procedūra un Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā
“Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma izbūve Upesciemā”, Identifikācijas Nr. RNP
2021/45, ir piešķirtas un par uzvarētāju atzīta SIA "DSM Meistari", Reģ. Nr.
41503068400. Ir izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts. Būvniecības lietas
Nr.BIS-BL-371489-1798. Izsniegta būvatļauja BIS-BV-4.5-2021-261.
Ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)
apstiprinājums, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr.
104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai”, Ministru kabineta 2021. gada 30.novembra rīkojumu Nr. 901 “Par
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un Ministru kabineta 2019.gada
10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”,
Ropažu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts Kases investīciju projekta “Ziedu un Parka ielu
asfaltbetona seguma izbūve, Upesciemā” īstenošanai
287 675.25 EUR (divi simti
astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 25 centi) apmērā.
2.Aizņēmuma izņemšana plānota:
- 2021.gadā 86 302.58 EUR;
- 2022.gadā 201 372.67 EUR.
3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi, atliktais pamatsummas maksājums līdz
2023.gada 30.novembris.
4.Aizņēmuma atmaksāšana tiek garantēta ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
5. Lēmumu paziņot:
5.1.
Ropažu novada Garkalnes pagasta Finanšu direktorei I.Abarri,
elektroniski uz e-pastu: ilesa.abarri@ropazi.lv.
5.2.
Ropažu novada Garkalnes pagasta Projektu un attīstības daļas vadītājam
G.Krievam, elektroniski uz e-pastu: gundars.krievs@ropazi.lv.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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Par aizņēmumu investīciju projektam “Bitēnu ielas asfaltēšana, Berģos”
Ropažu novada dome ir izskatījusi sagatavoto informāciju par veiktajiem
priekšdarbiem, lai uzsāktu Ropažu novada investīciju projektu “Bitēnu ielas
asfaltēšana, Berģos”, kas paredz izbūvēt asfaltbetona segumu 600m posmā, Bitēnu ielā,
Berģos .
Kopējās investīciju projekta izmaksas ir 98 561.71 EUR;
Kopējais aizņēmuma apmērs ir 83 777.45 EUR
Kopējais pašvaldības līdzfinansējums 14 784.26 EUR.
Investīciju projekts “Bitēnu ielas asfaltēšana, Berģos” ir iekļauts Garkalnes novada
Attīstības programmas Investīciju plānā 2020.-2022.gadam, p.31. (www.garkalne.lv),
www.ropazi.lv.
Ir izstrādāti un saskaņoti Bitēnu ielas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumenti.
Būvniecības lietas numurs TMP-423190-100817. Ir pabeigta iepirkuma procedūra un
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “Bitēnu ielas asfaltēšana, Berģos”,
Identifikācijas Nr. RNP 2021/42, ir piešķirtas un par uzvarētāju atzīta SIA "Vianova".
Ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)
apstiprinājums, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr.
104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai”, Ministru kabineta 2021. gada 30.novembra rīkojumu Nr. 901 “Par
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un Ministru kabineta 2019.gada
10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”,
Ropažu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts Kases investīciju projekta “Bitēnu ielas asfaltēšana,
Berģos” īstenošanai
83 777.45 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit septiņi euro 45 centi) apmērā.
2.Aizņēmuma izņemšana plānota:
- 2021.gadā 25 133.23 EUR;
- 2022.gadā 58 644.22 EUR.

3. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi, atliktais pamatsummas maksājums līdz
2022.gada 1.decembrim.
4.Aizņēmuma atmaksāšana tiek garantēta ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
5. Lēmumu paziņot:
5.1.
Ropažu novada Garkalnes pagasta Finanšu direktorei I.Abarri,
elektroniski uz e-pastu: ilesa.abarri@ropazi.lv.
5.2.
Ropažu novada Garkalnes pagasta Projektu un attīstības daļas vadītājam
G.Krievam, elektroniski uz e-pastu: gundars.krievs@ropazi.lv.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

