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. novembrī
Sēdi vada:

Nr. 9
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Nepiedalās komisijas locekļi: Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Strausa
(personīgu iemeslu dēļ)
Piedalās:

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

Sēde sasaukta: plkst.10.00
Sēde atklāta: plkst. 10:02
Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja
Tatjana Krūmiņa

Darba kārtība:
1. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
2. Par Vienošanās Nr. 1 pie Sadarbības līguma 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” slēgšanu.
3. Par sadarbības līguma 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 “Jaunveidojamā Siguldas novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde“ id. Nr. SNP 2020/19/AK (turpmāk –
iepirkums) rezultātā:
1. Par uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG
BALTIC”, reģ. Nr. 40003593454.
2. Iepirkuma līguma termiņš 44 nedēļas no Iepirkuma līguma noslēgšanas.
3. Iepirkuma līguma summa 45 771,00 EUR bez PVN.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (U.Mitrevics, L.Kumskis, A.Nalivaiko), pret - nav,
atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ERNST &
YOUNG BALTIC”, ar par summu 45 771,00 EUR bez PVN un ar izpildes termiņu 44
nedēļas.
2. §
Par Vienošanās Nr. 1 pie Sadarbības līguma 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” slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ņemot vērā Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību 2020.gada
15.oktobrī parakstīto Sadarbības līgumu 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”(turpmāk – Sadarbības
līgums), tai skaitā sadarbības līguma 1.1.1.apakšpunktu, kas paredz Pušu apņemšanos sadarboties:
Jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības (Allažu pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas
pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts; Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta)
administratīvās struktūras projekta izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
1.2.apakšpunktu, kas noteic: Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto mērķa sasniegšanu organizē un
nodrošina Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – VADOŠAIS PARTNERIS), 2.2.apakšpunktu,
kas paredz: Par funkciju audita veikšanai nepieciešamo samaksas apmēru un kārtību Puses
vienojas atsevišķi; kā arī pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkotā iepirkumu
“Jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde“ (id Nr.
SNP 2020/19/AK) (turpmāk - iepirkums), kā rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr.
40003593454, kuras piedāvājums atbilda iepirkuma nolikuma prasībām un bija ar viszemāko
piedāvāto līgumcenu – 45 771,00 EUR, pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā 9611,91 EUR,
kopā 55 382,91 EUR un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu,
[..]
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ņemot vērā, ka tiek izteikts un atbalstīts priekšlikums izteikt Vienošanās Nr.1 pie Sadarbības
līguma Nr.2020/855 1.2.apakšpunktu šādā, precizētā redakcijā: “1.2. Inčukalna, Krimuldas,
Mālpils novada pašvaldības Vienošanās 1.1.apakšpunktā minēto summu pārskaita Siguldas
novada pašvaldībai saskaņā ar iepirkumā paredzēto darba veikšanas grafiku un apmaksas kārtību
un pamatojoties uz attiecīgi Siguldas novada pašvaldības sagatavotu un Pusēm nosūtītu rēķinu,
pārskaitījumu veicot uz rēķinā norādīto Siguldas novada pašvaldības kontu;”,
atklāti balsojot ar 3 balsīm par (U. Mitrevics, L. Kumskis, A. Nalivaiko), pret – nav, atturas
– nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Vienošanās Nr.1 pie Sadarbības līguma 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”
slēgšanu saskaņā ar pielikumu.
3. §
Par sadarbības līguma slēgšanas apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Saskaņā ar 16.11.2020. Dabas aizsardzības pārvaldes vēstuli Nr. 1.6/5812/2020-N, ar kuru
tā informē, ka Dabas aizsardzības pārvalde plāno šajā gadā uzsākt un līdz 2023.gada 31.decembrim
īstenot projektu atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumiem Nr. 101
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi
biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi“. Specifiskā
atbalsta mērķis ir veicināt Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga
aizsardzības stāvokļa sasniegšanu un radīt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu
dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, tai skaitā Natura
2000 tīkla teritorijās un tām piegulošajās teritorijās, kur to aizsardzības stāvoklis ir novērtēts kā
nelabvēlīgs vai tas pasliktinās.
Krimuldas novadā projekta aktivitāšu teritorijās ir iekļauta Lorupe. Minētajā upē ir
nepieciešams veikt apsaimniekošanas pasākumus atbilstoši ekspertu atzinumiem, kurus
nodrošinās Dabas aizsardzības pārvalde. Veicamie pasākumi ietver pamatā koku sagāzumu
likvidēšanu upju gultnēs. Pēc projekta Krimuldas novada pašvaldībai būs jānodrošina projekta
rezultātu uzturēšana.
Ņemot vērā minēto, Dabas aizsardzības pārvalde aicina noslēgt Sadarbības līgumu Lorupes
apsaimniekošanas veikšanai. Projekta īstenošanas termiņš ir no dienas, kad ir noslēgts sadarbības
līgums ar Dabas aizsardzības pārvaldi un ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim. Pusēm ir saistošs
projekta pēcuzraudzības periods – 5 (pieci) gadi, kas sākas pēc projekta noslēguma maksājuma
veikšanas.
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, L. Kumskis,
A. Nalivaiko), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija nolemj:
atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi līdz 2023.gada
31.decembrim ar pēcuzraudzības periodu – 5 (pieci) gadi.
Pielikumā: līguma projekts.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 10:30.
Sēdi vadīja:

Piedalījās:

Protokolēja:
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(paraksts)

U. Mitrevics

(paraksts)

A. Nalivaiko

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

T. Krūmiņa

