2017.gada 16.jūnijā

Siguldā

Nr.11

Siguldas novada domes
ĀRKĀRTAS sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina,
Mārtiņš Zīverts, Elīna Gruzniņa, Katrīna Leitāne, Indra Ozoliņa, Ivo Alksnis, Rūdolfs Kalvāns, Inese
Zagorska, Reinis Ādamsons, Jānis Zilvers
Nepiedalās: Ņina Balode – personisku iemeslu dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes juriste Inese Lazdāne, Juridiskās pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Finanšu pārvaldes
vadītāja Dace Matuseviča, Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale, datortīklu speciālists Dzintars
Strods
Protokolē: Domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.10
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu un izmaiņām Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrā.
2. Par aizņēmuma ņemšanu.
3. Par aizņēmuma ņemšanu.
4. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā.

1.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu un izmaiņām Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrā
Ziņo: Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina
likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses. Likuma 18.pants nosaka, ka domi veido vēlēti deputāti.

No iepriekš minētā saprotams, ka vietējo pārvaldi noteiktā administratīvajā teritorijā īsteno
pašvaldība, savukārt dome ir pilsoņu vēlēts deputātu kopums, ar kura pārstāvniecību šī pārvalde tiek
īstenota.
Siguldas novada pašvaldība reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāja reģistrā (turpmāk – reģistrs) 1996.gada 11.martā, ar kodu 90000048152, ar nodokļu
maksātāja nosaukumu “SIGULDAS NOVADA DOME” (reģistrācijas apliecības Sērija NM, Numurs
0180559).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi,
kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Lai nodrošinātu
sekmīgu pašvaldības darba organizāciju un nodrošinātu, ka pašvaldības nosaukums reģistrā atbilst
normatīvo aktu prasībām, ir nepieciešams veikt izmaiņas pašvaldības nolikumā atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai terminoloģijai. Pēc nolikuma apstiprināšanas nepieciešams veikt izmaiņas reģistrā.
Ņemot vērā to, ka pašvaldības nolikumā nepieciešams veikt arī citus aktuālos grozījumus,
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi”140.punktam nepieciešams apstiprināt jaunus Siguldas novada domes
saistošos noteikumus “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi
par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”
11. un 19.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada domes saistošos noteikumus „Siguldas novada pašvaldības
nolikums”;
2. noteikt, ka saistošie noteikumi ir piemērojami ar to pieņemšanas brīdi;
3. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
4. ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada domes
2013.gada 13.jūnija saistošos noteikumus Nr.14 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr.13, §2);
5. uzdot Finanšu pārvaldei sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt nepieciešamās darbības
nodokļu maksātāja nosaukuma maiņai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.
2.§
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 1.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns,
I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Jāņa Poruka ielas
pārbūve ar lietusūdens kanalizācijas sistēmas un lietusūdens attīrīšanas iekārtu
izbūvi” īstenošanai 693 390,00 EUR (seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti
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deviņdesmit euro) apmērā (t.sk. PVN), kas ir līdz 75% no kopējās projekta izmaksu
summas 924 521,52 EUR (deviņi simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit
viens euro un 52 euro centi) EUR (t.sk. PVN), kā ceļu investīciju projektam;
aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada jūlija
mēnesim;
noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018. gada
jūlija mēnesi;
noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā;
aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.§
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 1.punktu, Ministru kabineta
2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Allažu pamatskolas
atjaunošana (energoefektivitātes paaugstināšana) Skolas ielā 5, Allažos” realizācijai
393 462,00 EUR (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro)
apmērā (t.sk. PVN), kā izglītības iestāžu 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 jūlija
mēnesim;
3. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
jūlija mēnesi;
4. noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā;
5. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.§
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” 17.koncertsezonā ir plānota sezonas atklāšanas
koncertprogramma, kurai top jaunas aranžijas pavisam nebijušam sastāvam – jaunai kamermūzikas
vienībai “Opercussion”, kura 2017.gada 23.septembrī Siguldas koncertzālē “Baltais Flīģelis”
pirmatskaņos šo programmu. Plānots, ka koncertu apmeklē s gan Siguldas novada iedzīvotāji, gan
novada viesi. Piesaistot pē c iespē jas lielāku līdzfinansē jumu, tai skaitā Valsts kultūrkapitāla fonda
finansē jumu, koncerta biļ ešu cenas samazināsies, līdz ar to tiks nodrošināta iespē ja uz koncertu doties
plašam iedzīvotāju lokam. Šis piedāvājums iedzīvinās akadēmiskās mūzikas pieejamību, sabiedrības
izglītošanu Siguldā, tādējādi veidojot atpazīstamu Siguldas koncertdzīvi kultūrizglītības kontekstā.
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Dome konstatē:
1. 2017.gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludinājis regulāro projektu konkursu, lai veicinātu
līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību;
2. Papildu finansējums no pašvaldības nav nepieciešams, kā līdzfinansējums projekta pieteikumā
norādīti esošie Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” finanšu un materiālie resursi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un
21.pantu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam rīcību
U.1.6. “Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu”, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā ar
projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” rudens sezona”.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16.40
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 29.jūnijā plkst.16.00
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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