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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Baldonē
2019. gada 11.jūnijs
protokols Nr.8
LĒMUMS Nr. 1
Par projekta “Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Baldones novada lauku teritorijā – Vārpu ceļa pārbūve” finansēšanu
1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1. pielikumu (turpmāk - noteikumi) - Baldones
novada pašvaldībai piešķirtās investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību (projekts atbalsta grants ceļu pārbūvi
vai būvniecību) ir EUR 270 000,00 (divi simti septiņdesmit tūkstoši eiro, 00 centi).
2.Baldones novada Attīstības nodaļa ir veikusi nepieciešamās darbības saskaņā ar noteikumu
7.3.punktu “ (..) ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem”. 2015. gada 17.
septembrī uzņēmēji tika aicināti uz sanāksmi par grants ceļu segumu atjaunošanu Baldones novada lauku
teritorijās. Uzņēmēji tika arī aicināti iesniegt priekšlikumus līdz 2015. gada 1. oktobrim.
2.1. Saskaņā ar noteikumu 8. punktu, kas nosaka, ka “(..) prioritāte atbalsta saņemšanai ir
lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem (..)”,
sanāksmē tika izvirzīti sekojoši kritēriji (protokols Nr.1. 2015. gada 17.septembris):
2.1.1. uzņēmumu skaits teritorijā;
2.1.2. nodarbināto skaits;
2.1.4. esošās lauksaimniecības zemes (pie/ap ceļa zonu);
2.1.5. novada mēroga “tranzītceļš’’;
2.1.6. apdzīvotība teritorijā;
2.1.7. ceļa tehniskais stāvoklis.
2.2. 2015. gada 17. septembra sanāksmes darba kārtībā tika izvērtēts Vārpu, Reiskatu un Purmaļu
ceļš. Saskaņā ar noteikumu 9. punktu, kas nosaka, ka “(..) pašvaldības izvirzītos objektus sarindo prioritārā
secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot
vietējo uzņēmēju intereses (..)”, piemērojot kritērijus objekti sarindoti sekojošā prioritārā secībā: Vārpu
ceļš, Purmaļu ceļš, Reiskatu ceļš, perspektīvais Ezernieku ceļš.
2.3. Domes 2015.gada 22.decembra lēmums nr.17 (12.§) “Par Publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanu Baldones lauku teritorijā’’, kas nosaka, ka prioritāri projekta iesniegums tiek
sagatavots Vārpu ceļam.
3. 2017.gadā Vārpu ceļam posmā no V9 (Senču veikals) līdz P89 (Skaistkalnes šoseja) – 2,97
km ir izstrādāts būvprojekts. Ceļš pilda savienojošo funkciju starp Baldones novada teritorijas daļām
– Vārpām un valsts reģionālo autoceļu P89 Ķekava – Skaistkalne, kā arī nodrošina piekļuvi
pieguļošajiem īpašumiem. Vārpu ceļam pieguļošās teritorijas Baldones novada teritorijas plānojumā ir
noteiktas kā rūpnieciskās apbūves teritorijas, lauku zemes, savukārt Vārpu ciema robežās – arī
savrupmāju apbūves teritorijas, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Projekts paredz nodrošināt
20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju

drošību. Būvprojekta risinājums paredz esošā ceļa pārbūvi ne mazāku par NP6.5 atbilstoši standarta
LVS190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili’’ prasībām, lietus ūdeni paredzēts ar
šķērskritumu palīdzību novadīt projektētajos sāngrāvjos, un pa tiem ar garenkrituma palīdzību novadīt
esošajā meliorācijas un grāvju sistēmā. Paredzēts atjaunot esošās meliorācijas sistēmas un nomainīt vai
izbūvēt jaunas caurtekas. Darbi paredzēti, saskaņā ar 2015.gada defekta aktu Vārpu ceļam, kurā
konstatēts, ka ceļš ir avārijas stāvoklī, tā kalpošanas laiks ir beidzies, un ceļa lietošana ir satiksmei
bīstama.
4. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir EUR 457 518 ,00 (četri
simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro un 00 centi), tai skaitā:
4.1.Būvdarbiem EUR 446 422,00 (četri simti četrdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit divi
eiro, 00 centi).
4.2.Būvuzraudzībai EUR 8 917,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit eiro, 00 centi).
4.3.Autoruzraudzībai EUR 2 178,00 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi eiro, 00
centi).
4.4. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums EUR 187 518,00
(viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro, 00 centi) apmērā. Līdzfinansējumu
paredzēts nodrošināt, saskaņā ar 2008.gada 25.marta noteikumiem “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”. Projektu paredzēts īstenot līdz 2019.gada III ceturksnim.
Ņemot vērā īso projekta īstenošanas laiku, lai nodrošinātu laicīgu darbu izpildi, pašvaldībai ir
nepieciešams nodrošināt finansējumu pilnā apmērā, kas ir EUR 457 518,00 (četri simti piecdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro, 00 centi), ņemot aizņēmumu Valsts kasē EUR 457 518.00 (četri
simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro, 00 centi) apmērā, paredzot atmaksu 10
(desmit) gadu laikā. Pamatsummas atmaksu sākt no 2020.gada un aizņēmuma atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu.
Pēc projekta “Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Baldones novada lauku
teritorijā – Vārpu ceļa pārbūve” īstenošanas, ar saņemto publisko finansējumu, dzēst aizņēmuma
finansējumu EUR 270 000,00 (divi simti septiņdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā, tādējādi tiešais
aizņēmums Valsts kasē sastāda EUR 187 518,00 (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
astoņpadsmit eiro, 00 centi).
5. Baldones novada dome lēmuma pieņemšanā, pamatojas uz sekojošiem normatīvajiem tiesību aktiem:
5.1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka „(…) pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu”.
5.2. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, kas nosaka “Pašvaldības viena no autonomajām
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana)”.
5.3. Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 5. sadaļas par “Pieteikšanās kārtība
un iesniedzamie dokumenti” 18.3. punktu, kas nosaka pretendentam iesniedzamos dokumentus
“vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotus’’.
5.4. Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196„Noteikumi par pašvaldības
aizņēmumiem un galvojumiem”.
5.5. Likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta par pašvaldību aizņēmumu 1.punktu,
kas nosaka ”Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību
līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu

īstenošanai.”
Ņemot vērā iepriekš minēto, Baldones novada dome, atklāti balsojot
atklāti balsojot
ar 8 balsīm “PAR” (R.Audzers, I.Jēkabsone, K.Putniņa, I.Bēmere, S.Freiberga, J.Dūmiņš
I.Romanovska, A.Mačs,), “PRET” – nav , “ATTURAS” – nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 457 518,00 (četri simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci
simti astoņpadsmit eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi
īstenot projektu “Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Baldones novada lauku teritorijā
– Vārpu ceļa pārbūve”.
2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi. Pamatsummas atmaksu sākt no
2020.gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar
2019.gada jūliju.
3. Pēc projekta “Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Baldones novada lauku
teritorijā – Vārpu ceļa pārbūve” īstenošanas, ar saņemto publisko finansējumu, dzēst aizņēmuma
finansējumu EUR 270 000,00 (divi simti septiņdesmit tūkstoši eiro, 00 centi). apmērā
4. Uzdot Baldones novada Attīstības nodaļai sadarbībā ar Baldones novada Grāmatvedības
nodaļu sagatavot iesniegšanai visu ar aizņēmuma saņemšanu nepieciešamo dokumentāciju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Baldones novada pašvaldības izpilddirektorei.
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