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. oktobrī
Sēdi vada:

Nr. 7
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 priekšsēdētāja vietniece
L. Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes
vadītāja T. Krūmiņa, Siguldas novada pašvaldības Finanšu
pārvaldes vadītāja D. Matuseviča, Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators
Dz. Strads, Inčukalna novada pašvaldības Juridiskās daļas
vadītāja V. Daniševska

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.1. un 6.9. punktu, Siguldas
novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde tiek organizēta attālināti, izmantojot
videokonferences režīmu.
Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 13.00
plkst. 13.00

Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre Elīna Dakša

Darba kārtība:
1. Par cirsmu “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums
6656 002 0490, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta “Siguldas Valsts ģimnāzijas
atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanai.

3. Par atbalstu pārejai uz vienotu informācijas sistēmu budžeta plānošanas, kontroles
un grāmatvedības uzskaites jomā.
4. Par līdzdalību pašvaldību iestādē “Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”.
5. Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam un Siguldas
novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu
un izstrādes uzsākšanu.
6. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda–
Ezeri–Kārde 2. un 3. posma pārbūve” īstenošanai.
7. Par nedzīvojamo telpu 443.7 m2 platībā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu darba kārtības jautājumu Nr.4 “Par līdzdalību pašvaldību
iestādē “Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”” izskatīt kā pēdējo.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U.Mitrevics, A.Nalivaiko, L.Kumskis, S.Strausa), pret -nav,
atturas- nav, komisija nolemj:
darba kārtības jautājumu Nr.4 “Par līdzdalību pašvaldību iestādē “Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde”” izskatīt kā pēdējo.
1. §
Par cirsmu “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656
002 0490, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2020.gada 30.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par cirsmu
“Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0490, izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 6.§):
1. Apstiprināt cirsmu “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu
6656 002 0490, 13,12 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar:
2.1.SIA “Woodmaster”, reģ. Nr. 40003950957 par 1., 2., 3. cirsmu objektiem “Lauges”
Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0490, 11,27 ha
kopplatībā, pārdošanu par 160 000 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši euro 00 centi) un
PVN;
2.2.SIA R Grupa”, reģ. Nr. 50003603631 par 4.cirsmu objektiem “Lauges” Lēdurgas pagastā,
Krimuldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0490, 1,85 ha kopplatībā, pārdošanu
par 11 578 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro 00 centi) un
PVN;
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 30.oktobra lēmumu “Par cirsmu
“Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0490,
izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 6.§);
2. no nekustamā īpašuma pārdošanas iegūtos līdzekļus paredzēts izlietot saskaņā ar budžetu
2020.gadam un 2021.gadam.

2. §
Par aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta “Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana,
pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanai
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 1.martā lēma “Par aizņēmuma ņemšanu
projekta “Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana atjaunošana, pārbūve
un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot.Nr.4, 2.§), grozījumi 2019.gada
17.janvārī (prot. Nr.2, 23.§) un 2019.gada 13.jūnijā (prot. Nr.9, 34.§), paredzot:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē Eiropas savienības fondu līdzfinansētā
projekta “Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana atjaunošana,
pārbūve, un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai (būvniecībai un
autoruzraudzībai) 14 141 000.00 euro (četrpadsmit miljoni simt četrdesmit viens tūkstotis
euro) apmērā (t.sk.PVN).
2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 25 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2042.gada decembra mēnesim.
Siguldas novada pašvaldība 2019.gada 5.martā ir noslēgusi aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi
par aizņēmumu ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/005) “Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas
1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanai
(Nr.A2/1/19/55, P-25/2019) 13 834 742.00 euro (trīspadsmit miljoni astoņi simti trīsdesmit četri
tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro).
Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā veiktos iepirkumus Elektroniskajā iepirkumu sistēmā
(EIS) aprīkojuma iegādei, veiksmīgai projekta īstenošanai ir nepieciešams papildu aizņēmums
106 600 euro (simtu seši tūkstoši seši simti euro) apmērā.
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 aizņēmuma ņemšanu 106 600 euro (simtu seši tūkstoši seši
simti euro) apmērā ERAF līdzfinansētā projekta “Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve
un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanai.
3. §
Par atbalstu pārejai uz vienotu informācijas sistēmu budžeta plānošanas, kontroles un
grāmatvedības uzskaites jomā.
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu
2.punkts noteic: “Ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības
turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmajai sēdei, kura tiek
sasaukta šajā likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā”.
2. Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam pašvaldībai ir pienākums kārtot
grāmatvedību.
3. Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantam pašvaldībai ir pienākums savu
budžetu izstrādāt, apstiprināt un izpildīt patstāvīgi, ievērojot “"Likumu par budžetu un
finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru kabineta
noteikumus.

4. Atbilstoši “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 29.panta trešajai daļai Ministru
kabinets nosaka grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēm.
5. 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs”, kas nosaka pienākumu pašvaldībai kārtot grāmatvedības uzskaiti
atbilstoši šiem noteikumiem, savukārt, šo noteikumu 5.punkts noteic, ka ...konsolidācijā
iesaistītās iestādes ievēro... pašvaldības vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību un kontu
plānu.
6. Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķa valsts attīstības un iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanai – racionālu budžeta līdzekļu izlietošana, ir secināms, ka
nepieciešams visā jaunveidojamā Siguldas novada teritorijā nodrošināt budžeta plānošanu,
izpildes kontroli un grāmatvedības uzskaiti vienotā informācijas sistēmā.
7. Šobrīd Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldībās budžeta plānošana,
izpildes kontrole un grāmatvedības uzskaite tiek veikta atšķirīgās informācijas sistēmās
(turpmāk – IS), līdz ar to, lai nodrošinātu visā jaunveidojamā Siguldas novadā vienotu IS
izmantošanu budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā, līdz
2021.gada 1.jūlijam būs nepieciešams sagatavoties pārejai no esošajām IS uz vienotu IS
budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā.
8. Siguldas novada pašvaldība 2020.gada 16.septembrī ir saņēmusi SIA “ZZ Dats” vēstuli
Nr. 1.7/20/66-N Par Vienoto pašvaldību sistēmu un administratīvi teritoriālo reformu.
Vēstulē sniegta informācija, ka “Administratīvi teritoriālā reforma un pašvaldību
apvienošana būtiski ietekmē Vienotās pašvaldību sistēmas izmantošanu:
Pirmkārt, nepieciešams mainīt pašvaldību datu izvietojumu datu bāzēs. Patlaban Vienotās
pašvaldību sistēmas dati ir izvietoti 19 dažādās datu bāzēs. 12 jaunveidojamajām
pašvaldībām apvienojamo pašvaldību dati atrodas vairāk kā vienā datu bāzē. Lai
nodrošinātu Vienotās pašvaldību sistēmas darbību pēc administratīvi teritoriālās
reformas, nepieciešams apvienot datus. Triju pašvaldību gadījumos datus sadalīt. Vienotās
pašvaldību sistēmā pēc administratīvi teritoriālās reformas katrai jaunveidojamajai
pašvaldībai būs sava nodalīta datu bāze.
Otrkārt, atbilstoši katras pašvaldības izmantotajām informācijas sistēmām un citiem
pašvaldības lēmumiem, būs nepieciešams veikt datu apvienošanas, sapludināšanas,
pārcelšanas darbības, piemēram, visus pašvaldības nekustamos īpašumus sapludinot vienā
NINO sistēmā, visus sociālās palīdzības saņēmējus vienā SOPA sistēmā u.tt.
Darbietilpīgākā būs tieši resursu vadības un dokumentu vadības sistēmu datu
sapludināšana. Šajos gadījumos papildus sarežģītību radīs nepieciešamība apvienot datus
no dažādām sistēmām, veikt datu transformācijas, lietotāju apmācības u.tml. Katrai
vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammai veicamo darbu saraksts būs atšķirīgs
un cieši saistīts ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem.
Treškārt, nepieciešamas diskusijas ar valsts informācijas sistēmu un dažādu ārējo sistēmu
izstrādātājiem par administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz esošo datu apmaiņu.
Atsevišķos gadījumos tā būtu tikai līgumu pārslēgšana, atsevišķos gadījumos būtu
jāvienojas par kartību, kā turpmāk notiks datu apmaiņa.
Šīs nepieciešamās darbības radīs papildu izmaksas. Neveicot detalizētu analīzi ar katru no
pašvaldībām, taču aptuveni novērtējot katrai pašvaldībai veicamos darbus, patlaban mēs
varam sniegt tuvināto izmaksu novērtējumu jaunveidojamajai Siguldas pašvaldībai.
Aptuvenās izmaksas administratīvi teritoriālās reformas darbību veikšanai varētu būt no
58 000 līdz 76 000 EUR. Septembrī mēs plānojam uzsākt konsultācijas ar pašvaldībām
informācijas sistēmu jautājumos, lai precizētu veicamos darbus un vienotos par Vienotās
pašvaldību sistēmas darbību pēc reformas. Pēc šīm konsultācijām būs zināms veicamo
darbu un attiecīgi nepieciešamā finansējuma apjoms, kas savukārt būs jānorāda, plānojot
pašvaldībām piešķiramās mērķdotācijas izlietojumu.”
9. Siguldas novada pašvaldība 2020.gada 6.oktobrī ir saņēmusi SIA “ZZ Dats” vēstuli
Nr.1.7/20/92-N par ZZ Dats programmu uzturēšanas līgumu 2021.gadam, kurā piedāvāts

slēgt līgumu visam 2021.gadam un norādīts, ka jaunizveidojamā pašvaldība pārņems šī
līguma saistības.
10. Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde šobrīd veic pārrunas ar Siguldas novada
pašvaldības IS budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā
uzturētājiem par iespējamām izmaksām saistībā ar IS budžeta plānošanas, kontroles un
grāmatvedības uzskaites jomā uzturēšanu un pāreju uz jaunveidojamā Siguldas novada IS
budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā. Izmaksas šobrīd vēl nav
zināmas.
11. Lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, apvienojamajām
pašvaldībām ir nepieciešams paredzēt 2021.gada budžetā nepieciešamos līdzekļus pārejai
uz vienotu IS budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā.
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, 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. noteikt katrai no jaunveidojamā Siguldas novadā apvienojamām pašvaldībām (turpmāk –
pašvaldība) atbildīgo personu par pāreju uz vienotu informācijas sistēmu budžeta
plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaiti;
2. noteikt katras pašvaldības attiecīgajai atbildīgajai personai piedalīties Siguldas novada
pašvaldības organizētajos sagatavošanas darbos pārejai uz vienotu informācijas sistēmu
budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaiti (t.sk., bet ne tikai datu bāžu un
sistēmu klasifikatoru sagatavošana pārejai);
3. noteikt Siguldas novada pašvaldību par atbildīgo par pāreju uz vienotu informācijas
sistēmu budžeta plānošanas, kontroles un grāmatvedības uzskaiti.
4. §
Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam un Siguldas
novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu un
izstrādes uzsākšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) pārejas
noteikumu 9.punkts noteic: “Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim no valsts
budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunveidojamā
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi. (..) Minēto
projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.”.
2. Saskaņā ar pamatojoties uz ATAVL likuma pārejas noteikumu 9.punktu izdotajiem
Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība” (turpmāk - MK 631) – jaunveidojamās pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem - ilgtspējīgās attīstības stratēģijas (turpmāk –
Stratēģija) un attīstības programmas (turpmāk – Programma) izstrādei administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros – jaunveidojamā novada pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020.gada 1.janvāri, var

pieprasīt, līdz 2020.gada 30.oktobrim iesniedzot pieteikumu Valsts reģionālās attīstības
aģentūrai (turpmāk - VRAA) un saņemt valsts mērķdotācijas līdzfinansējumu līdz
36 200, 00 EUR apmērā.
3. MK 631 paredz: “7. Plānošanas dokumentus izstrādā, ievērojot normatīvajos aktos par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi noteikto saturu un procedūru.
8. Par saņemtās valsts mērķdotācijas izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim ir
atbildīgs attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs. 9. Valsts mērķdotācijas ietvaros
atbalstāmas izmaksas, kas saistītas ar šādām jaunu kopīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu izstrādes darbībām:
9.1. plānošanas dokumentu izstrādes vadība;
9.2. speciālistu un ārējo ekspertu piesaiste plānošanas dokumenta vai tā daļu izstrādei;
9.3. plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšana un nodrošināšana.
10. Atbalstāmo darbību ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:
10.1. plānošanas dokumenta izstrādes vadības un pašvaldības speciālistu personāla
atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata,
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām
izmaksām;
10.2. pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 9.2. un 9.3. apakšpunktā minēto
atbalstāmo darbību īstenošanu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar tām darbībām, kas izriet no
attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;
10.3. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas
nosaka pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību, saturu un
procedūru.”.
4. Siguldas novada pašvaldība ir sagatavojusi MK 631 paredzēto pieteikumu (turpmāk –
Pieteikums) valsts mērķdotācijas saņemšanai 36 200, 00 EUR apmērā un līdz 2020.gada
30.oktobrim nodrošinās tā iesniegšanu VRAA. Pieteikumā norādīts atbalsta piešķiršanas mērķis:
1) primāri – jauna attīstības plānošanas dokumenta - Stratēģijas – izstrādei, 2) jauna attīstības
plānošanas dokumenta - Programmas - izstrādei, ja valsts mērķdotācijas ietvaros piešķirtais
līdzfinansējums pilnā apjomā netiks izmantots Stratēģijas izstrādei. Pieteikumā kā projekta
izstrādes izmaksas norādītas:
Plānotās projekta izstrādes izmaksas:
(norādīt plānotās izstrādes izmaksas)
Nr. p.k.

1.

Noteikumu 10.punkta

Plānotais pašvaldības

attiecināmās izmaksas

finansējums euro

Pakalpojuma
izmaksas
___________
___________

36400

36200

Kopējās izmaksas

72600

___________
___________
___________
___________
3.
Kopā: 72600, euro
Stratēģijas un Programmas prognozējamais laika grafiks: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.
– 2045.gadam izstrāde 2021.gada janvāris – 2021.gada oktobris; Attīstības programmas 2021.2027.gadam izstrāde – 2021.gada novembris – 2022.gada septembris.
5. Saskaņā ar MK 631 13.punktu VRAA divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
pārskaita 50% no piešķiramās valsts mērķdotācijas saņēmējam (Siguldas novada pašvaldībai).
6. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” paredzēto Stratēģijas un Programmas
izstrādes kārtību (66.punkts): “Pašvaldības dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas attīstības
2.

___________
___________

Valsts mērķdotācija euro

stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes uzsākšanu vai aktualizēšanu, apstiprina izstrādes
vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un
atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas
projektu.
8. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību starpā, pamatojoties uz
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.septembra lēmumu “Par sadarbības līguma “Par
Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai” slēgšanu” (prot.Nr.11, 3.§), Inčukalna novada domes 2020.gada 24.septembra
lēmumu “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
mērķu un rīcību sasniegšanai” slēgšanu” (prot.Nr.15, 10.§), Krimuldas novada domes 2020.gada
25.septembra lēmumu “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību
sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, reformu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” (prot.Nr.14, 26.§), Mālpils novada pašvaldības domes
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.12/1 “Par sadarbības līguma noslēgšanu (prot.Nr.12),
2020.gada 15.oktobrī parakstīts “SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.2020/855 “Par Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai”, kurā cita starpā paredzēta sadarbība attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
Vienlaikus, sadarbības līguma 2.1.apakšpunkts paredz: Sadarbība tiek finansēta atbilstoši katras
pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita finansēšanas
kārtība (ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas normatīvo regulējumu finansējamā summa
sadalāma proporcionāli, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu katrā attiecīgajā pašvaldībā. Attiecībā uz
Inčukalna novadu līdzfinansējamā summa nosakāma, ņemot vērā Inčukalna pagastā deklarēto
iedzīvotāju skaitu).
9. Pirms Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanas, nepieciešams apstiprināt Darba
uzdevumus, lai varētu veikt iepirkumu atbilstoši Publiskā iepirkuma likumam. Pēc iepirkuma
procedūras noslēguma, tiks izvēlēts attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājs un pieņemts
lēmums par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādi.
Lēmums par Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu tiks
pieņemts pēc Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes
pabeigšanas.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 9., 20.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.631
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, 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 virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils
novada pašvaldību domes sēdēs Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2045.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam (turpmāk
– Programma) izstrādes Darba uzdevumus atbilstoši pielikumiem;
2. pamatojoties uz šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētajiem pieņemtajiem domes
lēmumiem, Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai izstrādāt iepirkuma
dokumentāciju un veikt publisko iepirkumu “Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.- 2045.gadam un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde”,
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

3. pamatojoties uz šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā minētā iepirkuma rezultātiem Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību domes pieņem lēmumus par Stratēģijas
un Programmas uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju saskaņā ar normatīvajos aktos
paredzēto;
4. pamatojoties uz veiktā publiskā iepirkuma “Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.- 2045.gadam un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde” rezultātiem, pēc
šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā minēto domes lēmumu pieņemšanas, pamatojoties uz
pozitīvu Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas atzinumu un Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību noslēgto vienošanos par Stratēģijas un
Programmas izstrādei nepieciešamo samaksas apmēru un kārtību, Siguldas novada
pašvaldībai, kā jaunveidojamā Siguldas novada administratīvajam centram, slēgt publiskā
iepirkuma līgumu.
5.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta
“Grants ceļa Sidgunda–Ezeri–Kārde 2. un 3. posma pārbūve” īstenošanai
Ziņo: Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju
plānu 2019.- 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai,
2020.gadā tika uzsākta grants ceļa Sidgunda - Ezeri - Kārde 1.posma pārbūve. Lai īstenotu pārējo
Investīciju plānā paredzēto grants ceļu posmu pārbūvi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma saņemšanai investīciju projekta “Grants ceļa
Sidgunda-Ezeri-Kārde 2.un 3. posma pārbūve” īstenošanai. Veicamie pārbūves darbi paredzēti
divās kārtās, uzsākot īstenošanu 2020.gadā un pabeidzot 2021.gadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 16.09.2020. rīkojumu Nr.510 “Par atbalstītajiem pašvaldību
investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Mālpils novada domes pieteikums investīciju
projektam ir atbalstīts par kopējo aizdevuma apmēru 300 000 EUR apmērā.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts
aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19
izplatību” 3.1.2. apakšpunkta, un 2020.gada 16.septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.510
”Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Mālpils novada dome
2020.gada 30.septembrī lēma :
1. Pieprasīt aizņēmumu 300 000,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmumu pieprasījumu iesniegt Valsts kasē 2020.gada novembrī, aizņēmumu
izņemšanu plānot sākot ar 2020.gada decembri.
3. Aizņēmuma izņemšanu paredzēt divos gados.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar aizņēmuma
iesniegšanu saistītos dokumentus.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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 Mālpils novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts
kasē investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Kārde 2. un 3.posma pārbūve” īstenošanai”
( prot.Nr.13/21).
6.§
Par nedzīvojamo telpu 443.7
platībā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Strausa
m2

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Mālpils novada pašvaldības dome 2020.gada 28.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par
nedzīvojamo telpu 443.7 m2 platībā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.14, lēmums Nr.14/4):
1. Apstiprināt 2020.gada 19 oktobrī notikušās Nomas objekta – nedzīvojamu telpu 443.7
m2 platībā, Pils iela 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Slēgt līgumu ar DNB Bank ASA Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs
40103590721, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV 1039, par Nomas objekta –
nedzīvojamu telpu 443.7 m2 platībā, Pils iela 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību
piešķiršanu par 2,00 EUR (divi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa par 1m2 (vienu
kvadrātmetru) mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par
Telpām un zemi, kā arī komunālos maksājumus.
3. Telpu nomas termiņu noteikt līdz 2023.gada 31.decembrim.
4. Līgumu slēgt pēc Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas lēmuma
saņemšanas par izsoles rezultātu saskaņošanu.
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 Mālpils novada pašvaldības domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu “Par nedzīvojamo
telpu 443.7 m2 platībā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (prot.Nr.14, lēmums Nr.14/4).
7. §
Par līdzdalību pašvaldību iestādē “Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece L. Sausiņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu
6.punkts noteic: “Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes
pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja […].”
2. Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novada pašvaldības ir trīs no pašvaldībām, kuras
dibinājušas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi (turpmāk tekstā – Pārvalde).
Pārvaldes izveidotās Uzraudzības padomes pārraudzībā esoša patstāvīga kopīgās
sadarbības iestāde, kas darbojas kā publisko tiesību juridiska persona saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 99.pantu, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un
sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
3. Siguldas novada pašvaldībā ir Izglītības pārvalde, kā arī Siguldas novada Kultūras centrs
un Sporta pārvalde, kuru mērķi, uzdevumi un tiesības dublējas ar Pārvaldes mērķiem,
uzdevumiem un tiesībām. Ņemot vērā, ka 2021.gada 1.jūlija apvienošanas rezultātā

4.

5.

6.

7.

8.

jaunveidojamā novadā ir institūcijas, kas attiecīgās funkcijas veic, konstatējama funkcijas
dublēšanās.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pantā 1.punktā noteiktajam publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu. Tādējādi no 2021.gada 1.jūlija Krimuldas novada pašvaldības,
Inčukalna novada pašvaldības (daļā, kas attiecas uz Inčukalna pagastu) un Mālpils novada
pašvaldības līdzdalība Pārvaldē nav lietderīga, tādēļ ir izbeidzama, jo visā jaunveidojamā
novada teritorijā jāizveido vienota Izglītības pārvalde, kā arī Siguldas novada Kultūras
centrs un Sporta pārvalde.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma (turpmāk – Pārvaldes nolikums)
6.daļā ir noteikta Izstāšanās kārtība no Pārvaldes un Pārvaldes likvidācijas kārtība, no kuras
konstatējams, ka par savu nodomu pārtraukt līdzdalību kopīgajā Pārvaldē, dibinātājs
pieņem lēmumu domes sēdē un paziņo Uzraudzības padomei ne vēlāk kā trīs mēnešus
pirms kārtējā gada budžeta apstiprināšanas. Līdzdalība Pārvaldē nevar tikt pārtraukta
apstiprinātā budžeta gadā. Lēmumu par dibinātāja izslēgšanu no dibinātāju saraksta pieņem
Uzraudzības padome vienlaicīgi ar Pārvaldes budžeta apstiprināšanu nākošajam
kalendārajam gadam.
Pārvaldes nolikuma 6.daļas 4. un 5.punkts noteic, ka ja dibinātāju skaits samazinās par 1/3
daļu no sākotnējā dibinātāju skaita, Pārvalde var tikt likvidēta. Lēmumu par Pārvaldes
likvidāciju pieņem palikušās pašvaldības – dibinātāji attiecīgās pašvaldības domes sēdē un
paziņo par pieņemto lēmumu Uzraudzības padomei, kura ar savu lēmumu nosaka
Pārvaldes likvidācijas kārtību un termiņus, kā arī nodrošina Pārvaldes likvidāciju atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
No šī lēmuma projekta 5.un 6.punkta konstatējams, ka Pārvaldes nolikumā nav ietverts
regulējums administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, izstājoties no Pārvaldes, kā
rezultātā publisku personu rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu nebūs atbilstoša
normatīvo aktu prasībām.
Pārvaldes nolikuma 8.sadaļas 1. un 2. punktu nosaka, ka jebkādi grozījumi un
papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek
apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā pēc
tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
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:
Krimuldas, Inčukalna (cik tālu tas attiecināms uz Inčukalna pagastu) un Mālpils novada pašvaldību
līdzdalība pašvaldību iestādē “Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” ne vēlāk kā līdz
2021.gada 30.jūnijam būtu izbeidzama, jo administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir pretrunā
ar normatīvo aktu prasībām.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 14.25
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

Protokolēja:

(paraksts)

A. Nalivaiko

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

