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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:
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T.Krūmiņa, Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
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Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst.09.00
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Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre Elīna Dakša

Darba kārtība:
1. Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punkta
interpretāciju.
2. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā “Teātra māksla – izaicinājums
vai iespēja 21. gadsimta izglītībā”.
3. Par grozījumu ierosināšanu Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā
Siguldas novada pašvaldības projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža
pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo izmaksu palielināšanai.
4. Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem
2015. gada 15. jūlija Patapinājuma līgumā Nr. 2015/563.
5. Par Siguldas novada pašvaldības ierosinājumu.
6. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas
pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0448, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
7. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Vilkkalns”,
Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā.

8. Par īres līgumu.
9. Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
10. Par deleģējuma līguma termiņa pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Mērniecības datu centrs”.
11. Diskusija par Darba uzdevuma sagatavošanu “Jaunveidojamajā Siguldas novadā
apvienojamo pašvaldību iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību un citu institūciju
turpmākas darbības modeļa izstrāde, atbilstoši labas pārvaldības principam,
pamatojoties uz līdzšinējās darbības funkciju auditu”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 1 (vienu) papildjautājumu: Nr. 12. “Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu”.
Sēdes vadītājs lūdz grozīt komisijas sēdes darba kārtību un lēmumprojektu Nr.11 “Diskusija par
Darba uzdevuma sagatavošanu “Jaunveidojamajā Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību iestāžu,
struktūrvienību, kapitālsabiedrību un citu institūciju turpmākas darbības modeļa izstrāde, atbilstoši
labas pārvaldības principam, pamatojoties uz līdzšinējās darbības funkciju auditu” izskatīt kā pēdējo
jautājumu.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, A.Nalivaiko, L.Kumskis, S.Strausa), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. papildināt sēdes darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu:
12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
2. sēdes darba kārtības lēmumprojektu Nr.11 “Diskusija par Darba uzdevuma sagatavošanu
“Jaunveidojamajā Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību iestāžu, struktūrvienību,
kapitālsabiedrību un citu institūciju turpmākas darbības modeļa izstrāde, atbilstoši labas
pārvaldības principam, pamatojoties uz līdzšinējās darbības funkciju auditu” izskatīt kā
pēdējo jautājumu.
1. §
Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punkta
interpretāciju
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija)
konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu
20.punkts noteic: “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 (..) 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.”
2. Nepieciešams Komisijas ietvaros vienoties par Likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju, tai skaitā: “ilgtermiņa saistībām” Likuma izpratnē, kā arī, kādus pašvaldības
lēmumus par nekustamā īpašuma iznomāšanu izskata Komisija.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) uz jautājumu kuros nekustamā īpašuma iznomāšanas gadījumos ir nepieciešams apvienotas finanšu
komisijas lēmums, sniedza šādu viedokli: “nomas gadījumi ir jāvērtē saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu un to, ka finanšu komisijā tiek skatīti jautājumi sakarā ar
saistībām, kuras pārņems jaunizveidotā pašvaldība. Līdz ar to komisijā būtu skatāmi
jautājumi par saistībām, kuras ir ilgākas par 2021. gada 1. jūliju un kuras uzņemsies arī
jaunizveidotā pašvaldība.” (pieejams arī: https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materialipasvaldibam-atr-ieviesanai).
4. Vienlaikus konstatējams, ka VARAM vēstulēs, kurās sniedz skaidrojumu pašvaldībām par
kādas tiesību normas interpretāciju, norāda, ka ministrijai nav noteikta kompetence sniegt
oficiālu ārējo normatīvo aktu skaidrojumu, vienlaikus vērš pašvaldības uzmanību, ka (..)
tiesību normas interpretāciju (tulkošanu) tiesību normas piemērošanas gaitā katrā konkrētajā
situācijā veic tiesību normas piemērotājs, tajā skaitā (..) pašvaldību institūcijas, kā arī norāda,
ka ministrijas secinājumi un konstatējumi attiecībā uz tiesību normu piemērošanu ir uzskatāmi
par ministrijas viedokli un nerada nekādas tiesiskās sekas citām personām.
5. Tai pat laikā Saeimas Juridiskais birojs savā 2020.gada 21.jūlija vēstulē Nr.142.13/1-23-13/20
“Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
piemērošanu” pauž viedokli, ka Likuma pārejas noteikumu 20.punktā lietotie vārdi
“ilgtermiņa saistības” ir tulkojami kopsakarā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta
otrajā daļā ietverto termina skaidrojumu – saistības, kuras pašvaldība uzņemas, slēdzot
līgumus par preču pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu
pasūtītāja vajadzībām un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu
projektu realizācijā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic divpadsmit
mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
6. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu pašvaldība ar tās domes un tās
izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī
Ministru kabineta doto uzdevumu izpildi. Vienlaikus, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punkts noteic pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības mantu. Tāpat, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2. un 3.pants paredz pašvaldības pienākumu likumīgi un lietderīgi rīkoties
ar finanšu resursiem un mantu.
7. Komisija konstatē, ka Komisijas izveides un darbības mērķis nav apvienojamo pašvaldību
darbības tiesiskuma pārbaude, bet informētība un caurspīdīgums attiecībā uz plānotajām
ilgtermiņa saistībām, kas var radīt papildu finansiālo slogu jaunveidojamās pašvaldības
budžetā, kā arī pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu.
8. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 26.panta otro
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 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. Ilgtermiņa saistības Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punkta izpratnē ir likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otrajā daļā definētās
ilgtermiņa saistības.
2. Likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteiktais pienākums saņemt Komisijas pozitīvo
lēmumu attiecināms gan uz pašvaldības domes lēmumu, gan arī, deleģējuma gadījumā,
pašvaldības struktūrvienības/amatpersonas lēmumu, kas ir pamats ilgtermiņa saistību
nodibināšanai uz pašvaldības vārda.

3. Komisijas pozitīvs lēmums nepieciešams:
3.1. pašvaldības lēmumiem par aizņēmumiem, galvojumiem, neatkarīgi no summas;
3.2. pašvaldības lēmumiem par nekustamā īpašuma iznomāšanu, gadījumos, kad nomas
līguma termiņš pārsniedz 12 mēnešus un līgumcena (visā līguma darbības laikā)
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no attiecīgās pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības
(ja iestājas vismaz viena no minētajām vērtībām), neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli;
3.3. pirms publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tādiem preču, pakalpojumu vai būvdarbu
līgumiem, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus vai 2021.gada 21.decembri, ja
tiek piemērota iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmo
daļu, un ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojuma līgumu līgumcena bez pievienotās
vērtības nodokļa ir 42 000 euro vai lielāka un publisku būvdarbu līgumcena bez
pievienotās vērtības nodokļa ir 170 000 euro vai lielāka, ņemot vērā Publisko iepirkumu
likuma 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto; minēto iepirkumu nolikumos iekļaujama
atruna par pasūtītāja tiesībām izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā
noteiktā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija ir sniegusi negatīvu lēmumu par
iespējām pasūtītājam uzņemties no iepirkuma līguma izrietošās saistības;
3.4. pašvaldības lēmumiem par kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu, kuras
pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu
vērtības (ja iestājas vismaz viena no minētajām vērtībām), neskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
4. Par komisijas sēžu darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem atbild attiecīgā pašvaldība.
2. §
Par Siguldas 1. pamatskolas dalību Erasmus+ projektā “Teātra māksla – izaicinājums vai
iespēja 21. gadsimta izglītībā”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 13.augustā lēma “Par Siguldas 1.pamatskolas
dalību Erasmus+ projektā “Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimta izglītībā””
(prot.Nr.9, 4.§), paredzot:
1. atbalstīt Siguldas 1.pamatskolas dalību projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077230 “Teātra
māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimta izglītībā”, kas tiek finansēts no Eiropas
Savienības finansējuma;
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022.gadam paredzēt priekšfinansējumu 25%
procentu apmērā, jeb kopsummā 4 940,00 EUR projekta vadības, kursu maksas, ceļa
izdevumu un uzturēšanās izdevumu segšanai.
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 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par Siguldas
1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā “Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja
21.gadsimta izglītībā”” (prot.Nr.9, 4.§).
3. §
Par grozījumu ierosināšanu Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā Siguldas
novada pašvaldības projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo izmaksu palielināšanai

Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 13.augustā lēma “Par grozījumu ierosināšanu
Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā Siguldas novada pašvaldības projekta “Grupu
mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo
izmaksu palielināšanai” (prot.Nr.9, 5.§), paredzot ierosināt grozījumus Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā, palielinot Siguldas novada pašvaldības attiecināmās izmaksas uz 854
077.46 EUR, no tām ERAF finansējums ir 725 965.84 EUR jeb 85 %, valsts budžeta dotācija ir 25
622.32 EUR jeb 3%, pašvaldības līdzfinansējums ir 102 489.30 EUR jeb 12 %.
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 2020.gada 13.augustā lēmumu “Par grozījumu
ierosināšanu Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā Siguldas novada
pašvaldības projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo izmaksu palielināšanai” (prot.Nr.9, 5.§) .
4. §
Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015. gada
15. jūlija Patapinājuma līgumā Nr. 2015/563
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 13.augustā lēma “Par ilgtermiņa ieguldījumu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā
Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§), paredzot:
1. līdz ieguldīšanai pamatkapitālā nodot patapinājumā Siguldas novada pašvaldības SIA
„Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas
novads, ilgtermiņa ieguldījumus:
1.1.Mazā Saules iela, Siguldā, ūdensvads, bilances vērtība 30857,72 EUR, maģistrālais
DN160 un sadalošais DN110 PE spiedvada tīkls, 369,30m, t.sk. PE DN160, 358,70m,
PE DN110, 10,60m; dzelzsbetona grodu akas 4 gab., DN1500, t.sk. ugunsdzēsības
hidrants 1 gab., stāvoklis apmierinošs;
1.2.Pulkveža Brieža iela, Siguldā - ūdensvads no Saules ielas līdz Ventas ielai, bilances
vērtība 14098,53 EUR, maģistrālais PE spiedvada tīkls, DN160, 421,25m;
dzelzsbetona grodu akas 19 gab., DN1500, t.sk. ugunsdzēsības hidrants 5 gab.,
stāvoklis apmierinošs;
1.3.Andreja Pumpura iela 7, Siguldā - Kanalizācijas sūknētava un spiedvads, bilances
vērtība 219,19 EUR, caurules PEM PN10 50*4.6 180 t.m, aku grodi KC 10-9 2 gab.,
grodu vāks KCP-10 1 gab.,sūknis, stāvoklis apmierinošs;
1.4.Zinātnes iela, Siguldā – ūdensvads, bilances vērtība 20378,67 EUR, garums 376,9 m,
stāvoklis apmierinošs.
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 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par ilgtermiņa
ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija
Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§).
5. §
Par Siguldas novada pašvaldības ierosinājumu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 18.punktā noteikts, ka
pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldību saimnieciskā gada
budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā tos apstiprina.
2. Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.pantā noteikts, ka lai nodrošinātu budžeta līdzekļu
izlietošanas kontroli un dotu iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām,
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, Ministru kabinets nosaka: 1) budžetu (valsts
budžeta un pašvaldību budžetu) ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju; 2)
(zaudējis spēku 01.01.2006.; skat. pārejas noteikumus); 3) vispārējo valdības parāda un
institucionālo sektoru klasifikāciju.
3. Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.pants noteic, ka Gadskārtējais pašvaldības budžets ir
dokuments, (...) un tas ietver informāciju par:1) budžeta ieņēmumiem atbilstoši šā likuma V
nodaļā noteiktajiem ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijas nosacījumiem
budžeta plānošanai; 2) budžeta izdevumiem atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas
nosacījumiem budžeta plānošanai; 3) budžeta finansēšanu (tai skaitā datus par iepriekšējā
saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu) atbilstoši klasifikācijas nosacījumiem budžeta
plānošanai (...).
4. Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budžeta
izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” nosaka pašvaldības budžeta
plānošanā izmantojamās budžeta izdevumu klasifikācijas (turpmāk – MK Nr.1031).
5. Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 “Noteikumi par budžetu
ieņēmumu klasifikāciju” nosaka pašvaldības budžeta plānošanā izmantojamās budžeta
ieņēmumu klasifikācijas (turpmāk – MK Nr.1032).
6. MK Nr.1031 4¹.punkts noteic, ka Pašvaldībām izdevumu plānošanas un uzskaites
nodrošināšanai ir tiesības sadalīt izdevumu kodus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
sīkākā sadalījumā.
7. MK Nr.1032 5.punkts noteic, ka Pašvaldībām un budžeta iestāžu vadītājiem ieņēmumu
uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt ieņēmumu kodus sīkāk.
8. 2020.gada 13. augusta Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu
projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032
“Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”” (VSS-677), grozījumu mērķis ir pilnveidot
budžetu ieņēmumu klasifikāciju: pārstrukturizēt un samazināt ieņēmumu klasifikācijas kodu
skaitu, lai nodrošinātu, ka pēc ekonomiskās būtības līdzvērtīgi ieņēmumi tiktu attiecināti uz
vienu kodu, tādējādi novēršot interpretācijas iespējas un atvieglojot klasifikācijas
piemērošanu.
Lai nodrošinātu Siguldas novada pēc 2021.gada 1.jūlija jaunizveidotās pašvaldības saimnieciskā
gada budžetu apvienošanu, Siguldas novada Finanšu pārvalde ierosina Siguldas jaunveidojamajā
novadā apvienojamajām pašvaldībām no 2021.gada 1.janvāra pašvaldību budžetu plānošanā un
izpildes kontrolē izmantot vienotu ekonomisko klasifikāciju plānu, kuru sagatavotu Siguldas novada
Finanšu pārvalde pēc konstatējošās daļas 8.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās.
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 ierosinājumu un uzsākt nepieciešamās darbības.
6. §
Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0448, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2020.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā
īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra
apzīmējums 8068 007 0448, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.11, 8.§):
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0448, 6,28 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala
“Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8068 007
0448, 6,28 ha kopplatībā, pārdošanu par 62 200 EUR (sešdesmit divi tūkstoši divi simti euro 00
centi) uz nomaksu uz 1 (vienu) gadu ar [V.R.], personas kods [numurs], deklarētā dzīvesvieta
“Brieždzirnavas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, pēc Siguldas novadā apvienojamo
pašvaldību Finanšu komisijas lēmuma saņemšanas.
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:
1. atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības domes 2020.gada 31.jūlija lēmumu “Par nekustamā
īpašuma – zemes starpgabala “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,
kadastra apzīmējums 8068 007 0448, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.11, 8.§);
2. no nekustamā īpašuma pārdošanas iegūtos līdzekļus paredzēts izlietot saskaņā ar budžetu
2020.gadam un 2021.gadam.
7.§
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Vilkkalns”,
Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2020.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu “Par atļaujas
izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Vilkkalns”, Lēdurgas pagastā,
Krimuldas novadā” (prot.Nr.11, 12.§):
1. Izsniegt AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV1004, “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju” smilts-grants un smilts ieguvei
atradnē “Vilkkalns”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 6656 004 0028 (uzrādot dokumentu atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības
domes 2020.gada 31.jūlija lēmumu par valsts nodevas EUR 142,29 apmērā ieskaitīšanu
Krimuldas novada domes budžetā: AS “SEB Banka”, konta Nr. LV69UNLA0027800130402;
SWIFT: UNLALV2X027).
2. Atļaujas derīguma termiņš 2044.gada 8.septembris.
3. Apstiprināt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.2020/1 ar trīs pielikumiem:
1.pielikums “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi, 2.pielikums “Smilts-grants un smilts
atradnes “Vilkkalns” izvietojuma plāns”, 3.pielikums ”Derīgo izrakteņu ieguves limits”.

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 Krimuldas novada pašvaldības domes 2020.gada 31.jūlija lēmumu “Par atļaujas
izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Vilkkalns”, Lēdurgas pagastā,
Krimuldas novadā” (prot.Nr.11, 12.§).
8. §
Par īres līgumu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2020.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu “Par īres
līgumu”(prot.Nr.11, 13.§):
1. Ar 2020.gada 1.augustu, uz vienu gadu izīrēt [G.G.] Krimuldas novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu 17,4m² platībā, adrese “Centrs 38”-9, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas
nov.
2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija lēmuma
“Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu
īres maksas noteikšanu” nosacījumiem.
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:
jautājumu neskatīt, pamatojoties uz pieņemto lēmumu izskatot darba kārtības jautājumu Nr.1
“Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju”.
9. §
Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2020.gada 31.jūlijā pieņēmusi lēmumu “Par zemes
iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām” (prot.Nr.11, 17.§):
1.
1. Ar 2020.gada 1.augustu turpināt iznomāt [R.V.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi Anšlava Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0363, zemes daļu 0,0345 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
2.
1. Ar 2020.gada 1.augustu turpināt iznomāt [A.P.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi Anšlava Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0363, zemes daļu 0,0979 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.

3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3.
1. Ar 2020.gada 1.augustu turpināt iznomāt [A.K.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi Anšlava Eglīša iela 2, Inciems, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0362, zemes daļu 0,0547 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4.
1. Ar 2020.gada 1.augustu turpināt iznomāt [U.L.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi Anšlava Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0363, zemes daļu 0,0286 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
5.
1. Ar 2020.gada 1.jūliju izbeigt 2017.gada 16.janvāra līgumu Nr. 17-6/2 2017.
2. Ar 2020.gada 1.jūliju turpināt iznomāt [V.O.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 007 0465, zemes daļu 0,0906 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
3. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
6.
1. Ar 2020.gada 1.jūliju iznomāt [M.J.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā
valdījumā esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 009 0290, zemes daļu 0,06 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
7.
1. Ar 2020.gada 1.janvāri iznomāt [S.C.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā
esošajā zemes vienībā ar nosaukumu “Gaiļkalniņi”, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,
kad. apz. 6656 002 0416, zemes daļu 0,5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 10 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
8.
1. Ar 2020.gada 1.septembri turpināt iznomāt [V.Ž.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi Anšlava Eglīša iela 4, Inciems, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0363, zemes daļu 0,0286 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
9.
1. Ar 2020.gada 1.augustu turpināt iznomāt [L.D.] uz 6 gadiem Krimuldas novada pašvaldībai
īpašumā esošajā zemes vienībā ar adresi Anšlava Eglīša iela 2, Inciems, Krimuldas pag.,

Krimuldas nov., kad. apz. 8068 005 0362, zemes daļu 0,09 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām.
2. Nomas maksa 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 5 EUR.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
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:
jautājumu neskatīt, pamatojoties uz pieņemto lēmumu izskatot darba kārtības jautājumu Nr.1
“Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju”.
10. §
Par deleģējuma līguma termiņa pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Mērniecības datu centrs”
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
31.07.2020. Krimuldas novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu “Par deleģējuma līguma
termiņa pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mērniecības datu centrs” (prot.Nr.11,
20.§):
Slēgt vienošanos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mērniecības datu centrs”, reģ. Nr.
40003831048, adrese Limbažu iela 9-486, Rīga, LV-1005, e-pasts: infodati@mdc.lv, par 2015.gada
31.jūlija pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr. 232.15/5-30 termiņa pagarināšanu uz 1 (vienu)
gadu.
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:
1. atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības domes 2020.gada 31.jūlija lēmumu “Par deleģējuma
līguma termiņa pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mērniecības datu centrs”
(prot.Nr.11, 20.§).
2. Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību attiecīgajām par augstas detalizācijas topogrāfiskas
informācijas datu apriti un tās organizēšanu atbildīgajām struktūrvienībām trīs mēnešu laikā
no šī lēmuma spēkā stāšanās izstrādāt priekšlikumus vienotai augstas detalizācijas
topogrāfiskas informācijas datu aprites kārtībai un Siguldas novada pašvaldībai iesniegt tos
izskatīšanai komisijā.
11.§
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Ziņo: Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Inčukalna novada pašvaldības dome 2020.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu “Par pašvaldībai
piekritīgās zemes nomu” (prot.Nr.12, 5.§):
1. Iznomāt zemes vienības “Gaujas ziedi”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
kadastra apzīmējums 8064 003 0406, daļu 0.04 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības
vajadzībām (mazdārziņa ierīkošanai) [V.S.], personas kods [numurs].
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [V.S.], personas kods [numurs], uz pieciem gadiem.

3. Noteikt, ka zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Inčukalna novadā.
4. [V.S.], personas kods [numurs], nomas līgumu ar Inčukalna novada domi noslēgt viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
lēmuma saņemšanas.
6. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna novada dome būs tiesīga atcelt
šo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai personai.
7. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt [V.S.] uz iesniegumā norādīto adresi: [adrese],
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2140.
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:
jautājumu neskatīt, pamatojoties uz pieņemto lēmumu izskatot darba kārtības jautājumu Nr.1
“Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju”.
12. §
Diskusija par Darba uzdevuma sagatavošanu “Jaunveidojamajā Siguldas novadā apvienojamo
pašvaldību iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību un citu institūciju turpmākas darbības
modeļa izstrāde, atbilstoši labas pārvaldības principam, pamatojoties uz līdzšinējās darbības
funkciju auditu”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 7.punkts noteic:
“Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga
jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekta izstrādei.”.
2. Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 16.jūlijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu
projekts "Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts
mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei"
(VSS
-590)
(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2019-0819&dateTo=2020-0818&text=strukt%C5%ABras+projekta+izstr%C4%81dei&org=0&area=0&type=0). Ar šiem
Ministru kabineta noteikumiem paredzēts noteikt nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām piešķir valsts
mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei (turpmāk – projekts), kurā ietverti ar jaunveidojamā novada pašvaldības darbības
organizāciju un reorganizāciju saistīti jautājumi.
3. Nepieciešama diskusija par Darba uzdevuma sagatavošanu “Jaunveidojamajā Siguldas
novadā apvienojamo pašvaldību iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību un citu institūciju
turpmākas darbības modeļa izstrāde, atbilstoši labas pārvaldības principam, pamatojoties uz
līdzšinējās darbības funkciju auditu”.
Diskusija:
[..]

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 11.05.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U.Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

A.Nalivaiko

(paraksts)

L.Kumskis

(paraksts)

S.Strausa

(paraksts)

E.Dakša

Protokolēja:

