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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2021.gada 22.aprīlis

protokols Nr. 10

LĒMUMS Nr.32
Par pilnvarojumu veikt Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkumu ar SIA “ZZ dats” par
Vienotās pašvaldību sistēmas Administratīvi teritoriālās reformas darbiem
Izskatot jautājumu par pilnvarojumu veikt Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkumu ar SIA “ZZ
dats” par Vienotās pašvaldību sistēmas Administratīvi teritoriālās reformas darbiem, konstatēts:
1. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotās pašvaldības uzsāks darbu pēc
pašvaldību domes pirmās sēdes 2021.gada 1.jūlijā. Pašvaldībām būs jāveic virkne ar pašvaldību
darbību saistītu pasākumu, pārņemot attiecīgi apvienoto pašvaldību funkcijas, institūcijas,
mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, tādējādi nodrošinot pašvaldību darbības
nepārtrauktību un pēctecību.
2. Lai nodrošinātu savlaicīgu datu apvienošanu, pārcelšanu un vienotas datubāzes izveidi
pašvaldības informācijas sistēmu lietojumprogrammās, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu finanšu
un grāmatvedības datu apstrādi jaunveidotajā pašvaldībā, ir nepieciešams veikt Elektroniskās
iepirkumu sistēmas iepirkumu ar SIA “ZZ dats”, kas ir abu apvienojamo pašvaldību līdzšinējais
grāmatvedības, nekustamā īpašuma nodokļa, sociālās palīdzības u.c. informācijas sistēmu
lietojumprogrammu nodrošinātājs. SIA “ZZ dats” veicamajos darbos ietilpst jaunveidojamās
pašvaldības datu bāzes izveide, kas ietilpst darbu 1.kārtā, to izmaksas ir plānotas 21 417,00 EUR
ar PVN. 2.kārtas darbos ietilpst lietojumprogrammu datu apvienošana, pārcelšana, datu
konfigurēšana, lietotāju atbalsts un apmācība, šo darbu izmaksas tiks precizētas darba procesā.
Paredzamās kopējās izmaksas ir līdz 71 000 EUR ar PVN.
3. Ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 4.martā pieņemtos noteikumus Nr.142 “Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus”, kā arī Vides un reģionālās attīstības
ministrijas izstrādāto metodiku, tos izdevumus, kas radušies informācijas tehnoloģijas sistēmu
pielāgošanai, pašvaldības varēs attiecināt uz valsts budžeta dotāciju, kuru piešķirs pēc 2021.gada
1.jūlija. Minētā dotācija jāizlieto ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.
4. Ņemot vērā to, ka Ķekavas novada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi šī lēmuma
konstatējošās daļas 2.punktā minētajiem darbiem, bet tādi tiks piešķirti valsts budžeta dotācijas
veidā pēc 2021.gada 1.jūlija, pirms tam Valsts reģionālās attīstības aģentūrai iesniedzot attiecīgu
pieteikumu, domei ir nepieciešams lemt par šo darbu iepirkšanu, paredzot, ka šo darbu apmaksa
tiek veikta pēc valsts budžeta dotācijas saņemšanas, laika posmā no 2021.gada 1.jūlija līdz
2021.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu un 19.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 15.aprīļa sēdes
atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Arnolds Keisters, Olafs Klūdziņš, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede,
Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru veikt Elektroniskās iepirkumu sistēmas
iepirkumu ar SIA “ZZ dats”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003278467, par šī lēmuma
konstatējošās daļas 2.punktā minētajiem darbiem.
2. Finanšu līdzekļus šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā iepirkuma izpildei paredzēt no
Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem, kas tiks saņemti valsts budžeta
dotācijas veidā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo
izdevumu līdzfinansēšanai.
3. Noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto darbu apmaksa tiek veikta pēc valsts
budžeta dotācijas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos
administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai saņemšanas, laika posmā no 2021.gada 1.jūlija līdz
2021.gada 31.decembrim.
4. Par atbildīgo struktūrvienību noteikt Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Centrālā
administrācija “Ķekavas novada pašvaldība””.
5. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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