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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES    
P R O T O K O L S 

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada  16.septembrī                                                                                       Nr.11 
 
Sēdi atklāj: plkst.13:00 
Sēdi slēdz: plkst.13:15 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
 
1. Par  Mālpils novada domes 2020.gada 26.augusta sēdes Nr.10 lēmuma Nr.10/11 

“Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Jaunās un Krasta ielas 

rekonstrukcija” īstenošanai” precizēšanu. 

 
 
 
 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti –  L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs 
 
Nav ieradušies: P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ), T.Stašāns (pamatdarba dēļ),  
                         M.Pudelis (pamatdarba dēļ)  
 
  
 
 
  
 
 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, e-pasts: dome@malpils.lv 
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11/1. 
Par Mālpils novada domes 2020.gada 26.augusta sēdes Nr.10 lēmuma Nr.10/11 

“Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Jaunās un Krasta 

ielas rekonstrukcija” īstenošanai”  precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Mālpils novada dome konstatē, ka ir ieviesusies  kļūda  2020.gada 26.augusta 

sēdes Nr.10 lēmuma Nr.10/11 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju 

projekta “Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija” īstenošanai” projekta nosaukumā un 

ir  nepieciešams precizēt aizņēmuma izmantošanas termiņu un garantēt aizņēmuma 

atmaksu.  

 

Dome atklāti balsojot ar  6 (sešām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons  

E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

  

Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 26.augusta sēdes Nr.10 lēmumu 

Nr.10/11 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Jaunās un Krasta 

ielas rekonstrukcija” īstenošanai”, izsakot to šādā redakcijā: 
 

10/11. 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta  

“Jaunās un Krasta ielas pārbūve” īstenošanai 

 

Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-

2025.gadam Investīciju plānu 2019.- 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta 

infrastruktūras uzlabošanai  2020.gadā  plānota  Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija.   

Mālpils novada pašvaldība 2020.gada 18.martā izsludināja atklātu konkursu 

Jaunās un Krasta ielas pārbūvei Mālpils ciemā, Mālpilī, iepirkuma identifikācijas nr. 

MND 2020/3.  Līgums ar AS ”Ceļu pārvalde” tika noslēgts 3.jūnijā, līguma summa 

785 785,92 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN)  136 376,07 EUR.  

Pamatojoties  uz  29.06.2020.  Mālpils novada domes ārkārtas sēdē pieņemto 

lēmumu Nr. 8/1., Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts 

pieteikums aizņēmuma saņemšanai investīciju projekta “Jaunās un Krasta ielas 

pārbūve” īstenošanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.475 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, ir atbalstīts Mālpils novada 

domes pieteikums investīciju projektam “Jaunās un Krasta ielas pārbūve” īstenošanai. 

Pašvaldības budžeta finansējums tiks nodrošināts 399 830,93 EUR apmērā, 

investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 385 954,99 EUR 

apmērā. Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, 

sasniedzot 9,8% no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. 

2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”  
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3.1.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības investīciju projektu iesniedz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja investīciju projekta īstenošana 

paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst 

šādam mērķim -  pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, 

stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u.c. 

transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros veikto investīciju 

apjoms uz transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 2020.gada 14.jūlija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā 

pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2.apakšpunkta un 2020.gada 

26.augusta  Ministru kabineta rīkojumu Nr.475 ”Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”,  

 

Dome atklāti balsojot ar  9 (deviņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons  

E.Junga-Ķēniņa, M.Pudelis, J.Paulovičs, P.Ozoliņš,T.Stašāns, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Pieprasīt aizņēmumu  385 954,99 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar 

atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem. 

2. Aizņēmuma pieprasījumu iesniegt Valsts kasē 2020.gada septembrī, 

aizņēmuma izņemšanu plānot sākot ar 2020.gada novembri. 

3.  Aizņēmuma izņemšanu paredzēt divos gados.  

4.  Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.  

5. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

aizņēmuma iesniegšanu saistītos dokumentus. 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
 

Sēdes vadītāja                               S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 

 

 

 


