SIGULDAS NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU FINANŠU KOMISIJA
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv

SIGULDAS NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU
FINANŠU KOMISIJAS
SĒDES PROTOKOLS
2020. gada 30. jūnijā
Sēdi vada:

Siguldā

Nr. 1

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Strausa
Piedalās:

Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja
T. Krūmiņa, Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes
juriste A. Kalniņa, Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes
vadītāja D. Matuseviča

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 13.00
plkst. 13.12

Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre Elīna Dakša

Darba kārtība:
1. Par Mālpils novada pašvaldības investīciju projekta “Jaunās un Krasta ielas
rekonstrukcija” īstenošanas atbalstīšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 1. marta lēmumu “Par
aizņēmuma ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija”
realizācijai”.
[..]
Tiek izteikts priekšlikums papildināt sēdes darba kārtību ar papildjautājumu “Par Siguldas novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas veidlapas apstiprināšanu”.

Atklāti balsojot, ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, L.Kumskis, A.Nalivaiko, S.Strausa), pret -nav, atturasnav, komisija nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar lēmumprojektu:
3. “Par Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas veidlapas
apstiprināšanu”.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu darba kārtības jautājumu Nr.3 “Par
Siguldas
novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas veidlapas apstiprināšanu” izskatīt kā darba kārtības pirmo
jautājumu.
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, L.Kumskis, A.Nalivaiko, S.Strausa), pret -nav, atturasnav, komisija nolemj:
sēdes darba kārtības jautājumu “Par Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas veidlapas apstiprināšanu” izskatīt kā darba kārtības pirmo jautājumu.
1.§
Par Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas veidlapas apstiprināšanu
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji iepazīstas ar sagatavoto
Siguldas novadā apvienojamo novadu finanšu komisijas veidlapu.
L.Kumskis izsaka priekšlikumu pašvaldību ģerboņus izkārtot alfabētiskā secībā un Mālpils
novada ģerboni veidlapā pievienot kā krāsainu attēlu.
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, L.Kumskis, A.Nalivaiko, S.Strausa), pret – nav,
atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
apstiprināt Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas veidlapu ar sēdē
izteiktajiem priekšlikumiem.
2. §
Par Mālpils novada pašvaldības investīciju projekta “Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija”
īstenošanas atbalstīšanu
Ziņo: Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S.Strausa
[..]
Komisija konstatēja:
Mālpils novada pašvaldība 2020.gada 18.martā izsludināja atklātu konkursu Jaunās un Krasta
ielas pārbūvei Mālpils ciemā, Mālpilī, iepirkuma identifikācijas nr. MND 2020/3. Līgums ar AS
“Ceļu pārvalde” tika noslēgts 3.jūnijā, līguma summa 785 785,92 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis (PVN) 136 376,07 EUR. Pārbūves darbi jāveic 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas. Veicamie pārbūves darbi paredzēti divās kārtās, šajā būvniecības sezonā, saskaņā ar darba
apjomu tāmi paredzot darbu realizāciju 578 082,95 EUR apmērā, tai skaitā ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas izbūves darbi 141 297,30 EUR apmērā. Otrās kārtas būvdarbu paredzētās izmaksas ir
207 702,97 EUR apmērā.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts vismaz 399 830,93 EUR apmērā
(50,88%), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 385 954,99 EUR apmērā.
Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 9,8 % no
prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
Mālpils novada pašvaldība 2020.gada 29.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.8/1 “Par investīciju
projekta “Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija” iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma
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noteikšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu Mālpils novada pašvaldība nolēma uzsākt īstenot investīciju
projektu “Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija” (turpmāk – projekts) un iesniegt projekta pieteikumu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Īstenojot projektu, tiktu nodrošināta Mālpils
novada pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība. Projekta realizācijas ietvaros paredzēta arī
ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Projekta īstenošana sniegs nozīmīgu ieguldījumu apvienotās
pašvaldības transporta infrastruktūrā un uzlabos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma
pieejamību un kvalitāti Mālpilī. Tādējādi tiks samazināta apkārtējās vides piesārņojuma iespējamība
un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas, attiecīgi novirzot notekūdeņus uz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
2020.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi) 3.2.3.apakšpunkts nosaka, ka
investīciju projekta iesniedzējas var būt šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā neminētās
pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tiks apvienotas novadā, ja tās saņēmušas
saskaņojumu no šo noteikumu 3.2.1. vai 3.2.2. apakšpunktā minētās pašvaldības, kas administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā tiks noteiktas kā attiecīgā novada administratīvais centrs pēc 2021. gada
pašvaldību vēlēšanām.
Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkts
nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties
aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī
atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50000 euro vai 0,1
procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punkta, 2020.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 278
“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi)
3.2.3.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, A.Nalivaiko, L.Kumskis, S.Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
1. atbalstīt Mālpils novada pašvaldības investīciju projekta “Jaunās un Krasta ielas
rekonstrukcija” īstenošanu;
2. minētā projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā.
3. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 1. marta lēmumu “Par aizņēmuma
ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības dome:
1.1. 2018.gada 1.martā lēma “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils
pārbūve un restaurācija” realizācijai”;
1.2. 2019.gada 17.jnvārī lēma “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada
1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un
restaurācija” realizācijai”;
1.3. 2019.gada 18.aprīlī lēma “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada
1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un
restaurācija” realizācijai”;
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1.4. 2019.gada 19.decembrī lēma “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada
1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un
restaurācija” realizācijai”;
1.5. 2020.gada 18.jūnijā lēma “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada
1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un
restaurācija” realizācijai”;
2. 2020.gada 23.jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk –
Likums).
Likuma
pārejas
noteikumu
20.punkts
noteic,
ka:
Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu,
galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu
kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no
pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo
pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes
priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts
attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv
vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra
datiem.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, A.Nalivaiko, L.Kumskis, S.Strausa), pret –
nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.marta lēmuma “Par aizņēmuma
ņemšanu projekta “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” aktuālo
redakciju, tādējādi atbalstot attiecināmo izmaksu palielināšanu projektā Nr.5.5.1.0/17/I/004
“Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 13.45.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U.Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

A.Nalivaiko

(paraksts)

L.Kumskis

(paraksts)

S.Strausa

(paraksts)

E.Dakša

Protokolēja:
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