2017.gada 26.aprīlī

Siguldā

Nr.7

Siguldas novada domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Strautmanis, Ēriks Čoders, Ināra Paegle, Māris Malcenieks,
Jānis Lazdāns, Ilze Aizsilniece, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Jānis Zilvers - atvaļinājumā, Līga Sausiņa, Ņina Balode, Indra Ozoliņa, Dainis Dukurs –
darba noslogotības dēļ, Guntars Zvejnieks – personisku apstākļu dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte,
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Vītola,
datortīklu speciālists Dzintars Strads.
Piedalās: SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle Elīna Sofija Kalēja, SIA “Siguldas Sporta
serviss” galvenā grāmatvede Dace Hemmele
Protokolē: Domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.20
Darba kārtība:
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
2. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
3. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
4. Par aizņēmuma ņemšanu.
5. Par aizņēmuma ņemšanu.
6. Par aizņēmuma ņemšanu.
7. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada
Gada pārskata apstiprināšanu.
8. Par Siguldas novada Domes 2016.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
9. Par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
10. Par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
3 (trīs) jautājumiem: Nr.11 “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2016.gada pārskata apstiprināšanu”;

Nr.12 “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss””; Nr.13 “Par SIA “Siguldas
Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
11. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
12. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
13. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
1.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts iesniegums no Biedrības “Sporta un interešu klubs “RO”” ar lūgumu piešķirt naudas
balvas Siguldas novada skeletonistei Leldei Priedulēnai un viņas trenerim Marekam Mezencevam par
sekojošiem Leldes Priedulēnas sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga;
2. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze;
3. 7. vieta Pasaules čempionātā skeletonā, Kēnigze;
4. 7. vieta Pasaules kausa posmu skeletonā kopvērtējumā;
Izvērtējot visu augstāk minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr. 7, §8) 5.punktā
noteiktās sacensības un 9.punktā noteiktās vietas, par kurām tiek piešķirtas naudas balvas, naudas
balvas var tikt piešķirtas par visiem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6. punktu un Siguldas novada Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017. gada 26. aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §2), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics,
Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistei Leldei Priedulēnai 1140,00 EUR (viens
tūkstotis viens simts četrdesmit euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2016./2017.
gada sezonā:
1.1.par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga 285,00 EUR;
1.2.par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze 285,00 EUR;
1.3.par 7. vietu Pasaules čempionātā skeletonā, Kēnigze 285,00 EUR;
1.4.par 7. vietu Pasaules kausa posmu skeletonā kopvērtējumā 285,00 EUR;
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistes Leldes Priedulēnas trenerim Marekam
Mezencevam 570,00 EUR (pieci simti septiņdesmit euro) apmērā par ieguldījumu Leldes
Priedulēnas augsto rezultātu sasniegšanā 2016./2017. gada sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2

2.§
Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Sporta un interešu klubs ”RO””, reģ. Nr. 50008034261,
juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, ar lūgumu piešķirt naudas balvas Siguldas
novada skeletonistiem Martinam Dukuram un Tomasam Dukuram par augstiem sasniegumiem
sportā 2016./2017. gada sezonā, kā arī finansējumu biedrībai “Sporta un interešu klubs ”RO”” par
M.Dukura un T.Dukura trenera Daiņa Dukura ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā
2016./2017.gada sezonā, novirzot to Siguldas novada jaunatnes komandas mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai.
Martina Dukura sasniegumi:
1. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera;
2. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida;
3. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga;
4. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga;
5. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica;
6. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze;
7. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Īglsa;
8. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Phjončana;
9. 1. vieta Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā;
10. 1. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Vinterberga;
11. 1. vieta Pasaules čempionātā skeletonā, Kēnigze.
Tomasa Dukura sasniegumi:
1. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida;
2. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga;
3. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica;
4. 3. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Phjončana;
5. 9. vieta Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā;
6. 2. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Vinterberga.
Izvērtējot visu augstāk minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā 2012. gada
4.aprīļa Siguldas novada Domes nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr. 7, §8) 5.punktā
noteiktās sacensības un 9.punktā noteiktās vietas, par kurām tiek piešķirtas naudas balvas, kā arī
kritēriju, ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm,
naudas balvas var tikt piešķirtas par 10 sasniegumiem M. Dukuram un 5 sasniegumiem M. Dukuram
no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un 2012.gada 4.aprīļa Siguldas novada Domes nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9. punktu un 2012.gada 4.aprīļa Siguldas novada Domes nolikuma “Par
finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām” (prot.Nr.7, § 7) 10.3. un 13. punktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 26. aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §3), atklāti balsojot,
ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistam Martinam Dukuram 7119,00 EUR (septiņi
tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā
2016./2017.gada sezonā:
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2.

3.
4.

5.
6.

1.1. par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera 285,00 EUR;
1.2. par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida 285,00 EUR;
1.3. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga 570,00 EUR;
1.4. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga 712,00 EUR;
1.5. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica 712,00 EUR;
1.6. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze 285,00 EUR;
1.7. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Īglsa 712,00 EUR;
1.8. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Phjončana 712,00 EUR;
1.9. par 1. vietu Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā 1423,00 EUR;
1.10. par 1. vietu Pasaules čempionātā skeletonā, Kēnigze 1423,00 EUR.
Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistam Tomasam Dukuram 1852,00 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā
2016./2017.gada sezonā:
2.1. par 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida 285,00 EUR;
2.2. par 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga 570,00 EUR;
2.3. par 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica 285,00 EUR;
2.4. par 3. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Phjončana 427,00 EUR;
2.5. par 9. vieta Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā 285,00 EUR.
Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta un interešu klubs ”RO””, reģ.
Nr. 50008034261, juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, 4485,50 EUR
(četri tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro, 50 euro centi) apmērā par M.Dukura un
T.Dukura trenera Daiņa Dukura ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā
2016./2017.gada sezonā, novirzot to Siguldas novada jaunatnes komandas mācību-treniņu
procesa nodrošināšanai.
Noslēgt līgumu ar biedrību “Sporta un interešu klubs ”RO””, reģ. Nr. 50008034261, juridiskā
adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, par piešķirtā finansējuma izlietošanu.
Par līguma izpildi atbildīgo noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z.Abzaloni.
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Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz projekta “Siguldas novada administrācijas un kultūras nama ēkas vienkāršotā
atjaunošana Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” realizēšanas finansēšanas plāna
izmaiņām, ir nepieciešams precizēt Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu “Par kredīta
ņemšanu” (prot.Nr.2, §30). izdarot grozījumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 7.punktu,
Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §5), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu” (prot.Nr.2, §30), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
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“1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Siguldas novada administrācijas
un kultūras nama ēkas vienkāršotā atjaunošana Zinātnes ielā 7 Siguldas pagastā, Siguldas
novadā” realizācijai 234 257 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit
septiņi euro) apmērā (t.sk.PVN).”
4.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 3.daļu, Ministru kabineta 2008. gada
25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā
arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa atzinumu (prot.
Nr. 6, §6), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Zinātnes ielas pārbūve
posmā no autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz
autoceļam P8 “Inciems – Sigulda - Ķegums” Siguldas pagastā, Siguldas novadā”
īstenošanai 150 000 EUR (simtu piecdesmit tūkstoši euro) apmērā (t.sk.PVN), kas
ir līdz 75% no kopējās projekta izmaksu summas 200 000 EUR (divi simti tūkstoši
euro) EUR (t.sk.PVN), ko plāno līdz ERAF līdzfinansējuma līguma noslēgšanai, kā
ceļu investīciju projektam.
2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada maija
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
maija mēnesi.
4. Noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
5.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 5.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, sporta un tūrisma
komitejas 2017. gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §7), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics,
Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Siguldas Jaunās pils
pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde un ekspertīze” realizācijai
71 317,00 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņpadsmit euro) apmērā
(t.sk.PVN), kā investīciju projektu dokumentācijas izstrādei.
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2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada maija
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018. gada
maija mēnesi.
4. Noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
6.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 2.daļas 5.punktu, Ministru kabineta
2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa
atzinumu (prot. Nr.6, §8), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Skolas ēkas pārbūves
un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvprojekta izstrāde un ekspertīze”
realizācijai 156 199,00 EUR (simtu piecdesmit seši tūkstoši simtu deviņdesmit
deviņi euro) apmērā (t.sk.PVN), kā investīciju projektu dokumentācijas izstrādei.
2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada maija
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
maija mēnesi.
4. Noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
7.§
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada Gada
pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” sagatavoto
Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Gada pārskatu par 2016.gadu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §9), atklāti balsojot, ar 9
balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Gada
pārskatu par 2016.gadu.
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8.§
Par Siguldas novada Domes 2016.gada Gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede Dace Matuseviča
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sagatavoto Siguldas novada Domes Gada
pārskatu par 2016.gadu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā
arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6,
§10), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes Gada pārskatu par 2016.gadu.
9.§
Par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada Konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede Dace Matuseviča
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sagatavoto Siguldas novada pašvaldības
Konsolidēto gada pārskatu par 2016.gadu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa
atzinumu (prot. Nr.6, §11), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Konsolidēto gada pārskatu par 2016.gadu.
10.§
Par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes un Sabiedrisko attiecību pārvaldes
sagatavoto Siguldas novada pašvaldības Publisko gada pārskatu par 2016.gadu un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §12), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Publisko gada pārskatu par 2016.gadu.
11.§
Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas
Nr.40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2016.gadu, dome konstatē:
1. SIA „Siguldas Sporta serviss” 2016.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi
127 045,00 EUR apmērā.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 27. punktu,
SIA „Siguldas Sporta serviss” 2016.gada pārskatā ir sniegta informācija par saimnieciskās
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darbības rezultātu – salīdzinot ar iepriekšējo periodu, zaudējumi ir palielinājušies, kas
vērtējot kompleksi ar apgrozījuma pieaugumu par 67,68%, un, ņemot vērā gada pārskata
vadības ziņojumā norādīto par izmaksu apjomu, kuras vērstas uz finansiāla stāvokļa
uzlabošanu nākotnē, uz turpmākās attīstības pasākumiem, ir attaisnojams saimnieciskās
darbības rezultāts.
3. Auditorsabiedrības SIA „Nexia Audit Advice”, reģ.Nr. 40003858822, licences Nr. 134,
valdes locekle, zvērināta revidente Judīte Jakovina, sertifikāts Nr. 105, 2017.gada 7. aprīlī
ir sniegusi neatkarīgu revidenta ziņojumu bez iebildēm.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, 2015.gada 12.augusta noteikumu
“Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”
6.1.apakšpunktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §13), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas
Nr.40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2016.gadu.
12.§
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
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 uzdevumi: attīstīt sporta un aktīva dzīvesveida
infrastruktūru un pakalpojumus, savukārt, uzdevuma izpildīšanai noteikta rīcība - brīvdabas sporta un
aktīvās atpūtas attīstība un kalnu velosipēdu centra izveide Siguldas Pilsētas trasē.
Siguldas novada domes apvienotā Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komiteja 2016.gada
14.decembra sēdē (prot. Nr.19, §1) lēma par finansējuma piešķiršanu 2017.gadam slēpošanas kalna
retraka iegādei un vasaras pakalpojumu infrastruktūras attīstības un inventāra iegādei. Lai veicinātu
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu un attīstītu brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas
piedāvājumu, iegādājoties slēpošanas kalna retraku un izveidojot vasaras piedāvājumu – kalnu
velosipēdu centru, ir nepieciešams palielināt SIA “Siguldas Sporta serviss” pamatkapitālu ar naudas
ieguldījumu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta 6. punktu, Komerclikuma 151.pantu, 198. panta pirmo daļu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas
1.punktu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, 2015.gada 12.augusta Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 6.2. un 6.6. punktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §14), atklāti balsojot,
ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – 1 balss (J.Strautmanis), atturas – nav, dome nolemj:
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1. Palielināt SIA „Siguldas Sporta serviss” pamatkapitālu par 100 000,00 EUR (simts tūkstoši
euro un 00 centi), kā Siguldas novada Domes ieguldījumu naudā.
2. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei veikt avansa maksājumu 100 000,00 EUR (simts
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā ilgtermiņa finanšu ieguldījumos desmit dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
3. Apstiprināt SIA „Siguldas Sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
4. Grozīt SIA „Siguldas Sporta serviss” statūtus punktos 5. un 6. un apstiprināt tos lēmumam
pielikumā pievienotajā redakcijā.
5. Pilnvarot SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekli Elīnu Sofiju Kalēju iesniegt visus
nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu nepieciešamos
grozījumus kapitālsabiedrības statūtos, un 6 mēnešu laikā grozītos statūtus iesniegt Siguldas
novada Domes Finanšu pārvaldē.
Domes sēdi atstāj deputātu E.Viļķina. Turpmāk balsošanā piedalās 8 deputāti.
13.§
Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta serviss”
statūtos minēto funkciju izpildi un ņemot vērā Siguldas novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu
“Par Siguldas sporta centra iznomāšanu SIA “Siguldas Spora serviss” (prot. Nr. 6, §43), pamatojoties
uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu,
Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.5. apakšpunktu, kā arī saskaņā
ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 26.aprīļa atzinumu
(prot. Nr.6, §15), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Atcelt Siguldas novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta
serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.6, §44).

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.00
Nākamā kārtējā domes sēde – 2017.gada 17.maijā
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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