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 9. novembrī
Sēdi vada:

Nr. 8
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
A. Nalivaiko
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Piedalās:

Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
D. Matuseviča, Siguldas novada pašvaldības Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators Dz. Strads

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 8.30
plkst. 8.34

Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre Elīna Dakša

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.
Darba kārtība:
1. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
2. Par līgumu slēgšanas apstiprināšanu.
1. §
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldība Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Automātisko siltummezglu un
inženierkomunikāciju apkalpošana” id. Nr. SNP 2020/18/AK (turpmāk – iepirkums) rezultātā:
1. Par uzvarētāju tika atzīta SIA “TTT Pluss”, reģ. Nr. 40003991300.

2. Iepirkuma līguma maksimālais termiņš 2 gadi no Iepirkuma līguma noslēgšanas.
3. Iepirkuma līguma maksimālā summa 71 372,00 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis trīs
simti septiņdesmit divi euro) bez PVN.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (U.Mitrevics, A.Nalivaiko, L.Kumskis), pret - nav,
atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par automātisko siltummezglu un inženierkomunikāciju
apkalpošana ar SIA “TTT Pluss” par maksimālo summu 71 372,00 EUR bez PVN un ar izpildes
termiņu 2 gadi.
2. §
Par līgumu slēgšanas apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome veica tirgus izpēti lokālplānojuma izstrādei “Turaidas
skola” (zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80680060048, 80680060042, 80680060038,
80680060040, 80680060035, 80680060031), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads ar platību
19.76 ha, atbilstoši pašvaldības darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Krimuldas novada domes
25.09.2020. lēmumu (prot.Nr.14, 20. p.) un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tiks
piemērots), kā rezultātā uzvarēja SIA “Metrum” ar lētāko piedāvāto cenu 7720,00 EUR bez PVN
un darbu izpildes termiņu 8 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Lai noslēgtu līgumu ar SIA ‘Metrum” un izstrādātu lokālplānojumu nepieciešami jaunākie
pieejamie ģeotelpiskie dati, tādēļ nepieciešams noslēgt licences līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūru (turpmāk – LĢIA). Licences līgums ir nepieciešams, lai no LĢIA
saņemtu jaunākos 2019., 2020.gada ģoetelpiskos datus (topogrāfisko karti M1:10 000 un
Ortofotokarti M1:10000) visai Krimuldas novada administratīvajai teritorijai, ko izmantot
plānošanas un citām vajadzībām. Pašvaldībām Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
nodrošina bezmaksas datu izsniegšanu. Licence ir spēkā no parakstīšanas brīža un licences līgumu
plānots noslēgt ar termiņu līdz 2023.gada 31.oktobrim.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 20.augusta
lēmumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju” (prot.Nr.3, 1.§), atklāti balsojot ar 3 balsīm par (U.Mitrevics, A.Nalivaiko,
L.Kumskis), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija
nolemj:
1. Atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA “Metrum” un izpildes termiņu 8 mēneši no līguma
noslēgšanas brīža;
2. Atbalstīt līguma slēgšanu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru ar termiņu
31.10.2023.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 08.42
Sēdi vadīja:

(paraksts)
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U. Mitrevics

Piedalījās:

Protokolēja:

(paraksts)

A. Nalivaiko

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

E. Dakša
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