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MĀLPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES    

P R O T O K O L S 
 

Mālpilī, Mālpils novadā 
 
2021.gada 2.jūnijā                                                                                                        Nr.9 
 
Sēdi atklāj: plkst.10:00 
Sēdi slēdz: plkst.10:15 
 
Sēde notiek attālināti videokonferences režīmā. 
 

 
IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 

 
 

1. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta   “Mālpils novada vidusskolas 
mācību telpu remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” īstenošanai. 
 
2. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta  “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni 
pārbūve” īstenošanai. 
 
3. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās 
inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai. 

 
 
 
 
 

 
 
 
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, Elīna Junga-Ķēniņa, 
                 Solvita Strausa 
 
  
 
 

 

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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9/1. 
Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta   “Mālpils novada 

vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla 

pārbūve” īstenošanai 

Ziņo: S.Strausa 

  

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

Investīciju plānu 2021.-2022.gadam, paredzēts Mālpils vidusskolas mācību telpu remonts 

un labiekārtošana.  Investīciju projektā paredzēta mācību telpu (sākumskolas, ķīmijas un 

trīs svešvalodu kabineti, speciālo programmu bērnu individuālo nodarbību telpa, atbalsta 

personāla kabineti) remontdarbi un labiekārtošana, nodrošinot mācību vides atbilstību 

mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos.  Lai 

nodrošinātu drošu, ekonomisku un ilgtspējīgu infrastruktūru, paredzēta centrālās 

elektrosadales pārbūve, nomainot sadalnes un kabeļu tīklu.  Investīciju projekta 

realizācijai  nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.   

Investīciju projektā “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un 

labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” paredzēto remontdarbu plānotās izmaksas 

ir 141 566,98 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 24 569,48 EUR. 

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 14 156,98 EUR apmērā (10%), 

investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 127 410 EUR apmērā.  

Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 

10 % no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.  

2021.gada 20.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē 

pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu 

saņemšanai” 2. punkts nosaka, pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas vērsti uz 

izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu 

mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. 

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās izvērtēšanas komisijas lēmuma 

saņemšanas par atbalstu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projektam valsts 

aizdevumu saņemšanai, būs nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts kasē 

aizņēmuma 127 410,00 EUR apmērā saņemšanai  projekta  īstenošanai. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2021.gada 20.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju 

projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai”  11.punktu,   

 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, M.Pudelis, T.Stašāns, 
J.Paulovičs, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa A.Lielmežs, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – 
nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieprasīt aizņēmumu 127 410,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar 

atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem. 

2.  Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā. 

3.  Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

aizņēmuma iesniegšanu saistītos dokumentus. 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
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9/2. 

 Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta 

 “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai 

Ziņo: S.Strausa 
 

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

Investīciju plānu 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras 

uzlabošanai  jau 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, grants ceļa Banģi - Pilskani pārbūve netika uzsākta. Lai īstenotu pārējo Investīciju 

plānā paredzēto grants ceļu posmu pārbūvi, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.   

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. 

Pamatojoties uz  2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/1, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums 

aizņēmuma saņemšanai investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve”  

īstenošanai. 

Saskaņā ar 2021.gada 31.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.357 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” Mālpils novada domes pieteikums 

investīciju projektam ir atbalstīts.  

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. 

Ievērojot teikto, nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts Kasē aizņēmuma 469 

570,00 EUR apmērā saņemšanai investīciju projekta  īstenošanai. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  un pamatojoties uz 2021.gada 

31.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.357 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, M.Pudelis, T.Stašāns, 
J.Paulovičs, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa A.Lielmežs, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – 
nav, NOLEMJ: 
 

1. Pieprasīt aizņēmumu  469 570,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar 

atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem. 

2.  Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā. 

3.  Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

aizņēmuma iesniegšanu saistītos dokumentus. 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 
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9/3. 

Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un 

tās inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai 

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  ir 104 815,32 

EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18 191,09 EUR. 

         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.  

Pamatojoties uz 2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/2, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums 

aizņēmuma saņemšanai investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās 

inženierkomunikāciju pārbūve”  īstenošanai. 

Pēc Ministru kabineta rīkojuma par atbalstu pašvaldības investīciju projektam valsts 

aizdevumu saņemšanai, būs nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts kasē 

aizņēmuma 89 093,00 EUR apmērā saņemšanai  projekta  īstenošanai. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta,   

 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons, M.Pudelis, T.Stašāns, 
J.Paulovičs, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa A.Lielmežs, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – 
nav, NOLEMJ: 

 

1.  Pieprasīt aizņēmumu  89 093,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar 

atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem. 

2.  Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā. 

3.  Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

aizņēmuma iesniegšanu saistītos dokumentus. 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
 

Sēdes vadītāja                                 S.Strausa 

 

Protokoliste                                 J.Dinka     

 


