Siguldā

2015.gada 21.oktobrī

Nr.17

Siguldas novada Domes
ārkārtas sēdes protokols
Darba kārtība:
1. Par kredīta ņemšanu.
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015. gada 17. jūnija noteikumos
“Reprezentācijas un citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība”.
3. Par maksu interešu izglītības programmai Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”.
4. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” apstiprināšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs, Jānis
Lazdāns, Māris Malcenieks, Indra Ozoliņa, Ināra Paegle, Jānis Strautmanis, Mārtiņš Zīverts, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers – apmeklē sanāksmi Tieslietu ministrijā, Ilmārs Lipskis - darba
noslogotības dēļ, Eva Viļķina – komandējumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale, Finanšu pārvaldes
vadītāja Dace Matuseviča, ekonomiste Anita Strautmane, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja
Diāna Vītola, datortīklu administrators Dzintars Strads
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.8.30
Sēdi sāk plkst.8.36
1.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada 21.oktobra
atzinumu (prot.Nr.14,§1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1.

2.
3.
4.

Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē ēkas Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā,
telpu remontam, pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai 105 617.00 EUR
(viens simts pieci tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro) apmērā (t.sk. PVN).
Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2030.gada decembra mēnesim.
Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2017.gada janvāra
mēnesi.
Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

2.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 17.jūnija noteikumos “Reprezentācijas un
citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”, likumu “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585
“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un Ministru kabineta 2010.gada 2.oktobra
noteikumiem Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada 21. oktobra atzinumu (Prot.Nr.14,§2), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2015. gada 17. jūnija noteikumos “Reprezentācijas un citu
pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 4. pielikuma 2.4. punktu sekojošā redakcijā:
“2.4 IV līmenis – augsta līmeņa (VIP) pieņemšanas, kurās pasniedz siltos ēdienus,
aukstās uzkodas, desertus un bezalkoholiskos dzērienus.”
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2015. gada 22. oktobrī.
Ar Domes sēdes vadītāja atļauju deputāts D.Dukurs atstāj Domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās
11 deputāti.

3.§
Par maksu interešu izglītības programmai Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta septītās
daļas 4.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, kas nosaka, ka
ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās
izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem
izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās
izglītības iestādes, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 "Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība", 2013.gada 4.decembrī apstiprinātā Siguldas Mākslu skolas "Baltais
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Flīģelis" nolikuma 10., 50. punktiem, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 21.oktobra
atzinumu (prot.Nr.14,§3), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, 1
balss atturas (Ņ.Balode), Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” mācības maksu (PVN netiek
piemērots) 2015./2016. mācību gadam sekojošai interešu izglītības programmai, kas tiks realizēta PII
"Ieviņa", Nurmižu ielā 31, Siguldā:
Nr.
p.k.
1.1.

Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija
Mūzikas un deju studija "Sidrabiņš"

Mācību maksa
10,00 EUR mēnesī

Deputāts D.Dukurs atgriežas Domes sēdē. Turpmāk balsošanā piedalās 12 deputāti.

4.§
Par Siguldas novada Domes noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 1. un 2.pantu un likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā
ar Finanšu komitejas 2015.gada 21.oktobra atzinumu (prot. Nr.14,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Ozoliņa,
I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Par Siguldas
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”.

novada pašvaldības

budžeta izstrādāšanas,

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.09.05
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 4.novembrī plkst.16.00
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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