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Sēdi vada:

Nr. 4
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis
Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Piedalās:

Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja Madara
Skrastiņa

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst.17.00
plkst.17.16

Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre Elīna Dakša

Darba kārtība:
1. Par investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Kārde 2. un 3. posma pārbūve”
iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu.
1. §
Par investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Kārde 2. un 3. posma pārbūve”
iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu
Ziņo: Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Strausa
Komisija konstatē:
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.–2025. gadam Investīciju
plānu 2019.–2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai 2020.gadā
bija plānota 3 grants ceļu atjaunošana novadā. Ņemot vērā, ka šīs pārbūves finansēšanai bija
iespējams piesaistīt ierobežotu Eiropas Savienības fondu finansējumu, turklāt bija būtiski
ierobežojumi aizņēmumu saņemšanai no Valsts kases, 2020.gadā tika uzsākta grants ceļa SidgundaEzeri-Kārde 1. posma pārbūve. Lai īstenotu pārējo Investīciju plānā paredzēto grants ceļu posmu
pārbūvi, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.

Projektā “Grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Kārde 2. un 3. posma pārbūve” paredzēts atjaunot 2,024
km ceļa, plānotās izmaksas, saskaņā tehniskā projekta kontroltāmi ir 402 397.99 EUR, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 69 837,67 EUR.
Plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts un būvdarbus ir paredzēts uzsākt līdz
15.novembrim, apgūstot šajā būvniecības sezonā vismaz 30% no pieprasītā valsts budžeta aizdevuma
apmēra. Pārbūves darbi jāveic 8 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Veicamie pārbūves darbi
paredzēti divās kārtās, uzsākot īstenošanu 2020.gadā un pabeidzot 2021.gadā.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts vismaz 102 397,99 EUR apmērā
(25,45%), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 300 000,00 EUR apmērā.
Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10,40% 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” 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.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda-EzeriKārde 2. un 3. posma pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 402 397,99 EUR apmērā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 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” 3.2.apakšpunktu,
atklāti balsojot ar 3 balsīm par (L.Kumskis, U.Mitrevics, S.Strausa), pret – nav, atturas - nav,
komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada pašvaldības investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Kārde
2. un 3. posma pārbūve” īstenošanu, iesniedzot projekta pieteikumu saskaņošanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.20.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U.Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

L.Kumskis

(paraksts)

S.Strausa

(paraksts)

E.Dakša

Protokolēja:
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