Siguldā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020.gada 21.maijā

Nr. 16
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.6, 32.§)

Par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un
pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka kapitālsabiedrību, kuru kapitāldaļas 100% apmērā pieder
Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība), pārvaldītos stratēģiski svarīgos
īpašumus un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi Siguldas novada administratīvās
teritorijas attīstībai.
II. Stratēģiski svarīgi īpašumi
2. Stratēģiski svarīgs Pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldīts īpašums ir sabiedriski
nozīmīgs nekustamais īpašums, kas ir uzskatāms par valsts ierobežotu resursu.
3. Stratēģiski svarīgi Pašvaldības īpašumi ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas
Sporta serviss” sporta bāzes, kurām piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss:
3.1. Siguldas pilsētas trase;
3.2. Fischer Slēpošanas centrs.
III. Stratēģiski svarīgi pakalpojumi un tirgus nepilnība
4. Stratēģiski svarīgs kapitālsabiedrības sniegts pakalpojums ir tāds pakalpojums, kuru
raksturo tas, ka tas skar ievērojamu Pašvaldības iedzīvotāju daļu, nodrošinot pakalpojumu,
kura kvalitāte un kvantitāte ir svarīga tautsaimniecības nozaru funkcionēšanai.
5. Tirgus nepilnība ir situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt Pašvaldības iedzīvotāju
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, kas var izpausties šādos veidos:
5.1. pastāv pieprasījums pēc noteiktiem pakalpojumiem, taču tajā nav komersantu, kuri
varētu nodrošināt šo pieprasījumu;
5.2. attiecīgajā tirgū darbojas komersanti, taču ir apgrūtināta pakalpojumu saņemšana;
5.3. privāto komersantu darbība tirgū ir iespējama, tomēr ienākšana tajā ir apgrūtināta.
6. Pašvaldības kapitālsabiedrību stratēģiski svarīgie pakalpojumi un pakalpojumi, kuros ir
tirgus nepilnība ir:
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6.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas slimnīca” sniegtie stacionārie un
ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus tirgus ir spējīgs tikai daļēji
nodrošināt Siguldas novada administratīvajā teritorijā;
6.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saltavots” sniegtie sabiedriskie
ūdenssaimniecības pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgā nozarē un kurus tirgus
nespēj nodrošināt, daļēji pastāvot dabiskajam monopolam, jo lielākā daļa
komunikāciju pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Saltavots”. Tiek sniegti
droši, nepārtraukti un kvalitatīvi pakalpojumi, kuru tarifi ir ekonomiski pamatoti,
pieejami visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu ienākuma līmeņa;
6.3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” sniegtie pakalpojumi,
nodrošinot sporta objektu darbību, kurus tirgus ir spējīgs daļēji nodrošināt, īpaši
pakalpojumus, kas tiek nodrošināti šo noteikumu 3.punktā minētajās nacionālajās
sporta bāzēs.
6.4. Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JUMIS”” sniegtie atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumi ir stratēģiski svarīgi administratīvās teritorijas
attīstībai, videi un augstas kvalitātes pakalpojuma standartu nodrošināšanai
sabiedrības pamatvajadzību apmierināšanai.
Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un
pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta ceturtā daļa nosaka, ka tad, kad pašvaldības dome ir veikusi
pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtējumu, tā izdod saistošos noteikumus, nosakot tirgus nepilnību vai
tādus pašvaldības īpašumus, vai preces un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai.
1.2. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 7.panta pirmajai
daļai, Siguldas novada pašvaldības dome ir veikusi tās līdzdalības izvērtējumu pašvaldības
kapitālsabiedrībās: SIA “Siguldas slimnīca” ( Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta
lēmums “Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Siguldas slimnīca”” (protokols Nr.4, §16.)), SIA “Saltavots”
(Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta lēmums “Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA
“Saltavots”” (protokols Nr.4, §16.)), SIA “Siguldas Sporta serviss” (nosaukums mainīts 26.10.2016,
iepriekš SIA “Siguldas Pilsētas trase”) (Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūnija lēmums
“Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”” (protokols Nr.8, §16.)) un Siguldas pilsētas
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JUMIS”” (Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra lēmums “Par tiešās līdzdalības saglabāšanu Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “JUMIS”” (protokols Nr.15, §12)), nolemjot saglabāt līdzdalību tajās.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kapitālsabiedrību, kurās visas kapitāldaļas pieder Siguldas novada pašvaldībai
(turpmāk – Pašvaldība), pārvaldītos stratēģiski svarīgos īpašumus un pakalpojumus, kas ir stratēģiski
svarīgi Siguldas novada administratīvās teritorijas attīstībai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Privātpersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldībā.
5.2. Saistošie noteikumi neparedz administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav attiecināms.
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