Siguldā

2016.gada 7.decembrī

Nr.19

Siguldas novada Domes
ārkārtas sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Jānis Lazdāns, Jānis
Strautmanis, Ņina Balode, Ināra Paegle, Ilze Aizsilniece, Māris Malcenieks, Eva Viļķina, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās: Indra Ozoliņa, Dainis Dukurs, Mārtiņš Zīverts – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Būvniecības
kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, datortīklu
speciālists Dzintars Strods
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.40
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2/2016 „Par
atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
2. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
3. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
4. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
5. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
6. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.

1.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2/2016
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2016.gada 23.novembra lēmumu “Par pašvaldības
aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra”” (prot. Nr. 18, §24), ar kuru nolemts izslēgt pašvaldības
aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra” no pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistra, nododot
aģentūras reģistrētās pievienotās vērtības nodokļa maksātāja tiesības un saistības Siguldas novada
Domei un paredzot, ka aģentūras grāmatvedību turpmāk centralizēti kārtos Siguldas novada Dome,
nepieciešams izveidot jaunu amata vietu (grāmatvedis) Finanšu pārvaldē, kuras finansējumam
budžeta grozījumi nav nepieciešami.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturto daļu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta
otro daļu, 42.panta devīto daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §24), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Aizsilniece, M.Malcenieks,
I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” (prot.Nr.3.,§7) 2.pielikumā „Siguldas novada Domes administrācijas amatu saraksts
un amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu” šādu
grozījumu:
1.1. papildināt nolikuma pielikuma Nr.2 sadaļu „Finanšu pārvalde” ar punktu Nr. 13.2, izsakot
to šādā redakcijā:
“
Profesiju
Struktūrvienību
Mēnešalgas grupa,
Nr.
Amata
Amata
un amatu
Amata saime
maksimālā
p.k
klasifikatora vienības
līmenis
nosaukumi
amatalga EUR
kods
14.
9.mēnešalgas
13.2 Grāmatvedis
3313 01
1
IIIA
Grāmatvedība
grupa, 1190
“.
2. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus personāla sarakstā.

2.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta “Līvkalna
ielas pārbūve posmā no Krišjāņa barona ielas līdz Televīzijas ielai Siguldā, Siguldas novadā”
īstenošanas gaitā, ir nepieciešams precizēt aizņēmuma “Līvkalna ielas pārbūve posmā no Krišjāņa
barona ielas līdz Televīzijas ielai Siguldā, Siguldas novadā” izlietošanas periodu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §25), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Aizsilniece, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt 2016.gada 31.augusta Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.13, §28) 1.punktu, un izteikt šādā redakcijā”:
“ 1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Līvkalna ielas pārbūve posmā no
Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas ielai Siguldā, Siguldas novadā” 305 768 EUR (trīs
simti pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro) apmērā (t.sk. PVN), kas ir 75%
no kopējās projekta izmaksu summas 407 691.36 EUR (četri simti septiņi tūkstoši seši
simti deviņdesmit viens euro un 36 centi) EUR (t.sk. PVN).
Projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu veikt šādi:

Izņemšanas periods
2016.gads
2017.gads
Kopā

Pašvaldības finansējums
25 252.00
76 671.36
101 923.36

Kredīta līdzekļi
75 755.40
230 012.60
305 768.00

3.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta “Gājēju
celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai” īstenošanas gaitā, ir
nepieciešams precizēt aizņēmuma “Gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā no Pulkveža Brieža
ielas līdz Gāles ielai” izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §26), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Aizsilniece, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt 2016.gada 31.augusta Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu” (prot.
Nr.13, §27) 1.punktu, un izteikt šādā redakcijā”:
“ 1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku
ielā posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai” 85 240.00 EUR (astoņdesmit
pieci tūkstoši divi simti četrdesmit euro) apmērā (t. sk. PVN), kas ir 75% no kopējās
projekta izmaksu summas 113 653.82 EUR (simtu trīspadsmit tūkstoši seši simti
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piecdesmit trīs euro un 82 centi) EUR (t. sk. PVN). Projekta realizāciju un
aizņēmuma izlietošanu veikt šādi:

Izņemšanas periods
2016.gads
2017.gads
Kopā

Pašvaldības finansējums
28 413.82
0.00
28 413.82

Kredīta līdzekļi
82 191.26
3 048.74
85 240.00

4.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta “Jaunās
Laurenču sākumskolas mācību korpusu automašīnu stāvlaukuma izbūve” īstenošanas gaitā, ir
nepieciešams precizēt aizņēmuma “Jaunās Laurenču sākumskolas mācību korpusu automašīnu
stāvlaukuma izbūve” izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §27), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Aizsilniece, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt 2016.gada 28.jūlija Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.11, §4) 1.punktu, un izteikt šādā redakcijā”:
“ 1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Jaunās Laurenču sākumskolas
mācību korpusu automašīnu stāvlaukuma izbūve” 116 555.00 EUR (simtu sešpadsmit
tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro) apmērā (t.sk. PVN), kas ir 75% no kopējās
projekta izmaksu summas 155 407.48 EUR (simtu piecdesmit pieci tūkstoši četri simti
septiņi euro un 48 centi) EUR (t.sk. PVN). Projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu
veikt šādi:

Izņemšanas periods
2016.gads
2017.gads
Kopā

Pašvaldības finansējums
27 118.24
11 734.24
38 852.48

4

Kredīta līdzekļi
83 024.54
33 530.46
116 555.00

5.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta
“Televīzijas ielas pārbūve posmā no Līvkalna ielas līdz Dārza ielai Siguldā, Siguldas novadā”
īstenošanas gaitā, ir nepieciešams precizēt aizņēmuma “Televīzijas ielas pārbūve posmā no Līvkalna
ielas līdz Dārza ielai Siguldā, Siguldas novadā” izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §28), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Aizsilniece, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt 2016.gada 29.jūnija Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.9, §3) 1.punktu, un izteikt šādā redakcijā”:
“ 1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē projektam “Televīzijas ielas
pārbūve posmā no Līvkalna ielas līdz Dārza ielai Siguldā, Siguldas novadā”
339 260.00EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit euro)
apmērā (t.sk. PVN), kas ir 75% no kopējās projekta izmaksu summas 452 347.93
EUR (četri simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 93
centi) EUR (t.sk. PVN). Projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu veikt šādi:

Izņemšanas periods
2016.gads
2017.gads
Kopā

Pašvaldības finansējums
113 087.93
0.00
113 087.93

Kredīta līdzekļi
273 875.26
65 384.74
339 260.00

6.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta “Siguldas
sporta kompleksa projektēšana un būvniecība” īstenošanas gaitā, ir nepieciešams precizēt aizņēmuma
“Siguldas sporta kompleksa projektēšana un būvniecība” izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §32), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Aizsilniece, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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Grozīt 2016.gada 3.februāra Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.2, §7) 1.punktu, un izteikt šādā redakcijā”:
“ 1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Siguldas sporta kompleksa
projektēšana un būvniecība” 6 355 406.00 EUR (seši miljoni trīs simti piecdesmit pieci
tūkstoši četri simti seši euro) apmērā (t.sk. PVN).
Projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu veikt šādi:

Izņemšanas periods
2016.gads
2017.gads
Kopā

Kredīta līdzekļi
4 711 383.29
1 644 022.71
6 355 406.00

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16.50
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2016.gada 14.decembrī
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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