2015.gada 17.septembrī
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Siguldas novada Domes
ārkārtas sēdes protokols
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Par kredīta ņemšanu.
Par kredīta ņemšanu.
Par kredīta ņemšanu.
Par kredīta ņemšanu.
Par dāvinājuma pieņemšanu.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Indra Ozoliņa, Ņina Balode, Mārtiņš
Zīverts, Jānis Lazdāns, Eva Viļķina, Ilmārs Lipskis, Jānis Strautmanis, Māris
Malcenieks
Nepiedalās deputāti: Līga Sausiņa, Ināra Paegle, Guntars Zvejnieks, Dainis Dukurs
- darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija,
Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace
Matuseviča, Domes sekretāre Madara Zeltiņa, vecākais datortīkla administrators
Dzintars Strads
Protokolē: klientu apkalpošanas speciāliste Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.8.30
Sēdi sāk plkst.9.10
Sēdes vadītājs U.Mitrevics ierosina sēdes darba kārtības jautājumus „Par kredīta
ņemšanu” skatīt kopā.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, E.Viļķina, I.Lipskis, I.Ozoliņa, M.Zīverts, J.Strautmanis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dome nolemj:
Sēdes darba kārtības jautājumus „Par kredīta ņemšanu” skatīt kopā.

1.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders,
Ņ.Balode, J.Lazdāns, M.Malcenieks, E.Viļķina, I.Lipskis, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
J.Strautmanis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Mednieku ielas posma
asfaltbetona seguma vienlaidus remontam Siguldā, Siguldas novadā
16814,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro)
apmērā, kas ir 70% apmērā no kopējās projekta realizācijas summas
24021,00 EUR (t.sk. PVN).
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas
Republikas Valsts kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu
atmaksāt līdz 2030.gada oktobra mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot
ar 2016.gada novembra mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
2.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders,
Ņ.Balode, J.Lazdāns, M.Malcenieks, E.Viļķina, I.Lipskis, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
J.Strautmanis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Dārza ielas pārbūvei
posmā no Televīzijas ielas līdz Nītaures ielai Siguldā, Siguldas
novadā 201 414,00 EUR (divi simti viens tūkstotis četri simti
četrpadsmit euro) apmērā, kas ir 70% apmērā no kopējās projekta
realizācijas summas 287 735,00 EUR (t.sk. PVN).
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas
Republikas Valsts kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu
atmaksāt līdz 2030.gada oktobra mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot
ar 2016.gada novembra mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
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3.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders,
Ņ.Balode, J.Lazdāns, M.Malcenieks, E.Viļķina, I.Lipskis, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
J.Strautmanis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Pils ielas posma
asfaltbetona seguma vienlaidus remontam un ceļa apmaļu nomaiņai
Siguldā, Siguldas novadā 53 428,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši
četri simti divdesmit astoņi euro) apmērā, kas ir 70% apmērā no
kopējās projekta realizācijas summas 76 326,00 EUR (t.sk. PVN).
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas
Republikas Valsts kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu
atmaksāt līdz 2030.gada oktobra mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot
ar 2016.gada novembra mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
4.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders,
Ņ.Balode, J.Lazdāns, M.Malcenieks, E.Viļķina, I.Lipskis, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
J.Strautmanis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Jāņa Čakstes, Leona
Paegles, Lakstīgalas, Pils ielas posmu asfaltbetona seguma
vienlaidus remontam Siguldā, Siguldas novadā 41 526,00 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit seši euro) apmērā,
kas ir 70% apmērā no kopējās projekta realizācijas summas
59 323,00 EUR (t.sk. PVN).
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas
Republikas Valsts kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu
atmaksāt līdz 2030.gada oktobra mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot
ar 2016. gada novembra mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
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5.§
Par dāvinājuma pieņemšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
Izskatījusi 2015.gada 12.augustā saņemto biedrības “Latvijas Olimpiskā
komiteja” vēstuli Nr.168 „Par SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””, kurā ir izteikts
priekšlikums Siguldas novada Domei pieņemt dāvinājumā biedrībai “Latvijas
Olimpiskā komiteja” piederošās SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” 19 kapitāla daļas
(38,78% no pamatkapitāla), saglabājot biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”
finansējumu 5000,00 EUR apmērā 2015. un 2016.gadā sporta programmu un
pasākumu nodrošināšanai, Dome konstatē:
1. SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” kapitāla daļu turētāji (dalībnieki) ir
Siguldas novada Dome - 59,18 % jeb 29 kapitāla daļas, Inčukalna novada
Dome - 2,04 % jeb 1 kapitāla daļa, biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” 38,78 % jeb 19 kapitāla daļas.
2. Saskaņā ar Komerclikuma 188.panta pirmo daļu, dalībniekam ir tiesības brīvi
atsavināt sev piederošo daļu, ja vien likumā vai statūtos nav noteikts citādi.
Komerclikuma 188.panta otrā daļa nosaka, ka daļas atsavināšanas, tajā skaitā
nodošanas, darījums slēdzams rakstveidā. Savukārt Komerclikuma 188.panta
ceturtā daļa nosaka, ka atsavināt drīkst tikai pilnībā apmaksātu daļu, ja statūtos
nav noteikts citādi.
3. Ir veikts SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” apmaksātā pamatkapitāla
novērtējums. Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2015.gada 1.septembra
vērtējumu, 100 % kapitāla daļu vērtība ir 71 398,00 EUR (septiņdesmit viens
tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro). Siguldas novada Domei, iegūstot
biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” kapitāla daļas, balsstiesīgais
pamatkapitāls tiek palielināts par 38,78 %, kuru vērtība ir 27 688,14 EUR
(divdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro un četrpadsmit
centi).
4. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena
no pašvaldības funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu. Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmu 2011. – 2017.gadam
sporta jomā ir izvirzīts stratēģiskais mērķis: dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo
infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides
infrastruktūru. Šī stratēģiskā mērķa ietvaros sporta jomā ir izvirzīts uzdevums:
attīstīt sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūru un pakalpojumus,
savukārt uzdevuma izpildīšanai noteikta rīcība - slēpošanas (slaloma un
distanču) trašu labiekārtošana un jaunu trašu izveides veicināšana.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes attīstības plānošanas dokumentu “Sigulda
– Latvijas Olimpiskais ziemas sporta centrs. Attīstības koncepcija 2014. –
2020.gadam” vīzijas definējums paredz Siguldā nodrošināt pilna servisa augstas
kvalitātes pakalpojumus sporta jomā augstas klases ziemas sporta veidu sportistiem.
Koncepcijā teikts, ka misijas un vīzijas īstenošanai veicami ieguldījumi sporta
infrastruktūras attīstībā, tai skaitā SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” attīstībā, kura
apsaimniekoto pilsētas slēpošanas trasi izmanto kalnu slēpošanai, snovbordam un
frīstailam. Saskaņā ar koncepciju paredzētā turpmākā rīcība ir investīciju veikšana
sabiedrības attīstībai un modernizācijai, labiekārtojot slēpošanas trasi.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta 6. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 3.panta trešo daļu, Komerclikuma 188.pantu pirmo un otro daļu, kā arī
saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada 17.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10,
§1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ē.Čoders, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, E.Viļķina, I.Lipskis, I.Ozoliņa, M.Zīverts, J.Strautmanis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dome nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”,
reģ.Nr.50008022421, juridiskā adrese Elizabetes iela 49, Rīga,
piederošās SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””, reģ.Nr.40003411141,
juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, 19 kapitāla daļas.
2. Pilnvarot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Sausiņu
parakstīt kapitāla daļu dāvinājuma līgumu ar biedrību “Latvijas
Olimpiskā komiteja”.
3. SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” valdes loceklei Laurai Konstantei
iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas
Uzņēmumu
reģistrā,
lai
veiktu
nepieciešamos
grozījumus
kapitālsabiedrības statūtos un grozītos statūtus iesniegt Siguldas novada
Domes Finanšu pārvaldē.
4. Atcelt 2015.gada 15.jūlija Siguldas novada Domes lēmumu “Par SIA
„Olimpiskais centrs „Sigulda”” pamatkapitāla palielināšanu”
(prot.Nr.10, §4).
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.9.20
Nākamā kārtējā Domes sēde – 2015.gada 30.septembrī

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Aiva Šūmane
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