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MĀLPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES    

P R O T O K O L S 
 

Mālpilī, Mālpils novadā 
 
2021.gada  21.aprīlī                                                                                                    Nr.6 
 
Sēdi atklāj: plkst.16:45 
Sēdi slēdz: plkst.16:52 
 
Sēde notiek attālināti videokonferences režīmā. 
 
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

 

1. Par Mālpils novada domes  2021.gada 26.februāra  lēmuma  Nr.3/14  “’Par  investīciju 

projekta “Grantsceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un pašvaldības 

līdzfinansējuma noteikšanu” precizēšanu. 

 
2. Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” 
iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu. 
  
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – Leontina Amerika, Valts Mihelsons, Mārtiņš Pudelis,Toms Stašāns,  
                 Jānis Paulovičs, Pēteris Ozoliņš, Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa 
 
Nepiedalās deputāte Elīna Junga-Ķēniņa (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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6/1. 

Par Mālpils novada domes 2021.gada 26.februāra lēmuma Nr.3/14 “’Par investīciju 

projekta “Grantsceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un  

pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru Nr. MND 2021/5/AK  ir nepieciešams mainīt 

investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve”  plānotās izmaksas un atkārtoti 

iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta  

pieteikumu. Būvdarbu izmaksas ir būtiski augstākas par projekta kontroltāmē norādīto, 

līdz ar to 2021.gada 16.aprīlī no vērtēšanas tika atsaukts 26.martā iesniegtais projekta 

pieteikums, pretējā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums pārsniegtu 30 procentu robežu 

un neatbilstu Ministru kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par  kritērijiem un kārtību, 

kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 

seku mazināšanai un novēršanai” 3.4.apakšpunktam.  

Projektā  “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” paredzēts atjaunot  3,346 km grants 

ceļa. Plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātu ir  552 439,14 EUR,  

tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 95 877,87 EUR. 

Plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts ar būvniecības lietas 

Nr.BIS-74863-163, būvdarbus ir paredzēts uzsākt  jūnija mēnesī, valsts budžeta 

aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta 

aizdevuma apmēra 2021.gadā ir ne mazāk kā 100 procenti, pārbūves  darbi  jāveic  7 

mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 82 869,14 EUR apmērā 

(15%), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 469 570,00 EUR 

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

sasniedzot 10% no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. 

2021.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par  

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-

19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 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, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un 

organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā 

investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja 

investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta 

infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. 

Ievērojot teikto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-

Pilskalni pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 552 439,14 EUR  apmērā. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2021.gada 11.februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai”  3.1.2.apakšpunkta,   
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Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, M.Pudelis, T.Stašāns, 
J.Paulovičs, P.Ozoliņš, A.Lielmežs, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanu un 

iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta  

pieteikumu. 

2. Projekta kopējais finansējums 552 439,14 EUR, nepieciešamais aizņēmums ir 

469 570,00 EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 82 869,14 EUR. 

3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs - 2021.gada decembris. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

projekta realizāciju saistītos dokumentus. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

 

6/2. 

Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”  

iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu 

Ziņo: S.Strausa  

  

          Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

Investīciju plānu 2021.- 2022.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras 

uzlabošanai 2020.gadā tika izstrādāts Enerģētikas ielas pārbūves būvprojekts. 

Enerģētikas iela nodrošina izejmateriālu (šķeldas) piegādes transporta plūsmu uz Mālpils 

centrālo katlu māju. Lai īstenotu  Investīciju plānā paredzēto ielas  pārbūvi, nepieciešams 

aizņēmums Valsts kasē.   

Investīciju projektā “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” 

paredzēts atjaunot 0,1 km garu ielas posmu, plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma 

procedūras Nr.MND 2021/1 rezultātiem ir 104 815,32 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības 

nodoklis (PVN) 18 191,09 EUR. 

Plānotajiem būvdarbiem izstrādātais būvprojekts ir saskaņots un akceptēts 

Būvvaldē, būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.5-2020-433.  Būvdarbus ir paredzēts uzsākt līdz 

jūnija mēneša sākumam, apgūstot šajā būvniecības sezonā pieprasītā valsts budžeta 

aizdevumu pilnā apmērā. Pārbūves darbi jāveic 7 mēnešu periodā no līguma 

noslēgšanas dienas. Veicamos pārbūves darbus paredzēts īstenot 2021.gadā. 

         Pašvaldības  budžeta  līdzfinansējums  tiks  nodrošināts 15 722,32 EUR apmērā 

(15 %), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 89 093,00 EUR 

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

sasniedzot 10 % no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.  

2021.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par  

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti  valsts  aizdevumi  pašvaldībām 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 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, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un 
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organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā 

investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja 

investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta 

infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. 

Ievērojot teikto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Enerģētikas ielas un 

tās inženierkomunikāciju pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 104 815,32 EUR  apmērā. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2021.gada 11.februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai”  3.1.2.apakšpunkta,   

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, M.Pudelis, T.Stašāns, 
J.Paulovičs, P.Ozoliņš, A.Lielmežs, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju 

pārbūve” īstenošanu un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

investīciju projekta  pieteikumu. 

2. Projekta kopējais finansējums 104 815,32EUR, nepieciešamais aizņēmums ir 

89 093,00 EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 15 722,32 EUR. 

3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs - 2021.gada decembris. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

projekta realizāciju saistītos dokumentus. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.          

 
 
 

 

Sēdes vadītāja                                 S.Strausa 

 

Protokoliste                                 J.Dinka     

 

             


