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Nr. 1
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

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

Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja
T. Krūmiņa, Siguldas novada pašvaldības iekšējā tiesiskuma un
lietderības auditore L. Līne, Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, Siguldas novada
pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu
administrators Dz. Strads

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 8.30
plkst. 8.32

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, kā arī ņemot
vērā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, ar kuru visā Latvijas teritorijā līdz 2021.gada 7.februārim, ņemot vērā straujo
Covid-19 izplatīšanos, izsludināta ārkārtējā situācija, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas sēde tiek organizēta attālināti, izmantojot videokonferences režīmu.
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes
uzsākšanu.
2. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rakari”, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads apstiprināšanu.

3. Par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu SIA “Siguldas
slimnīca”.
1. §
Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes
uzsākšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
1. Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2020.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un
Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu
apstiprināšanu”.
2. Lai izvēlētos ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izstrādātāju, Siguldas novada
pašvaldības Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Siguldas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un attīstības programmas 20201. – 2027.gadam
izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP 2020/22/AK). Iepirkuma rezultātā tika pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “METRUM”.
3. Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz 2020.gada 13. oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo novadu teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ”, ir piešķirts
līdzfinansējums 36200 EUR apmērā un tā ir saņēmusi 50% no piešķirtā līdzfinansējuma
18100 EUR apmērā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam
un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei. Attiecīgi,
konstatējams, ka “Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam
un attīstības programmas 20201. – 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP
2020/22/AK) realizācijai pilnībā pietiek ar valsts mērķdotācijas ietvaros šim mērķim
piešķirto finansējuma apmēru un papildu finansējums, kā arī vienošanās par finansējuma
kārtību un apmēru no Siguldas novadā apvienojamām pašvaldībām šim mērķim nav
nepieciešami.
4. Saskaņā ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada
30.oktobrī pieņemtajā lēmumā “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. – 2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam
Darba uzdevumu apstiprināšanu” iekļauto informāciju, Siguldas novada attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde tiks uzsākta pēc Siguldas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam 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. Virzīt jautājumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. –
2045.gadam izstrādes uzsākšanu” izskatīšanai 2021.gada janvāra Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības domes sēdē. Pieņemtos minētos domes
lēmumus Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām nekavējoties nosūtīt
Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.

2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādes
vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju.
3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.
gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības
pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā:
3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību domju priekšsēdētāji
vai to vietnieki;
3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību izpilddirektori vai to
vietnieki;
3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, Inčukalna
novada pašvaldības par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgais
speciālists, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, Mālpils novada
pašvaldības Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.
4. Atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.-2045.gadam izstrādi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "METRUM", reģ.Nr.
40003388748 par summu 11000,00 EUR bez PVN un ar izpildes termiņu no 2021.gada
janvāra līdz 2021.gada oktobrim.
5. Šī lēmuma lemjošās daļas 4.punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc visu Siguldas novadā
apvienojamo novada pašvaldību domju pozitīva lēmuma pieņemšanas “Par Siguldas
novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes uzsākšanu”.
2. §
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rakari”, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads apstiprināšanu
Ziņo: Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Inčukalna novada pašvaldības dome 2020.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu “Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rakari”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads
apstiprināšanu” (prot.Nr.19-13.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu (prot.Nr.19-13.§), Inčukalna novada dome, cita starpā, nolēma
uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
detālplānojuma spēkā stāšanās un pozitīva Siguldas novada pašvaldībā apvienojamo finanšu
komisijas lēmuma pieņemšanas, noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par
detālplānojuma īstenošanas kārtību atbilstoši Lēmuma pielikumā pievienotajam līguma projektam.
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 Inčukalna novada pašvaldības domes 2020.gada 16.decembrī pieņemto lēmumu,
“Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rakari” (prot.Nr.19-13.§), Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads apstiprināšanu”, tai skaitā administratīvā līguma slēgšanu
atbilstoši pielikumā pievienotajam Līguma projektam, ar nosacījumiem, ka:
 izbūvētās inženierkomunikācijas (izņemot ēku pievadus) – ūdensvadu, kanalizācijas
tīklus, ceļa apgaismojuma tīklus, ja tādas tiks izbūvētas un atradīsies ceļa zonā, bez
atlīdzības nodot pašvaldībai;
 pēc ceļa izbūves nodrošināt ceļa un tajā esošo inženierkomunikāciju (kuras ir Īstenotāja
īpašumā) uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 ja īstenotājs vēlēsies izbūvēto ceļu nodot īpašumā pašvaldībai, nodot to bez atlīdzības.

3. §
Par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu SIA “Siguldas slimnīca”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
1. Rūpējoties par bērnu veselību ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika, Siguldas novada
pašvaldība jau trīs gadus Siguldas slimnīcā nodrošina pediatra konsultācijas Siguldas
novadā deklarētajām ģimenēm. Izvērtējot pediatra konsultāciju pieprasījumu,
konsultācijas tiek sniegtas brīvdienās un svētku dienās sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz
16.00. Arī 2021.gadā Siguldas novada pašvaldība plāno šādu atbalstu.
2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.
3. Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu viens no
iespējamiem veselības aprūpes finansēšanas avotiem ir pašvaldību budžeta finansējums
saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, kas pieņemti veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai, kā arī atsevišķu pakalpojumu izmaksu segšanai.
4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās
un trešās daļas noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanā.
Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var
veikt efektīvāk, kā pašvaldība.
5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī
citus kritērijus.
6. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
7. SIA “Siguldas slimnīca” 2004.gada 9.septembrī ir reģistrēta, bet slimnīcu darbības jomā
tās vēsture ir daudz senāka. Pašvaldību reformas rezultātā Rīgas rajona pašvaldība nodeva
100% slimnīcas kapitāla daļas Siguldas novada pašvaldībai, kura ir slimnīcas vienīgais
īpašnieks. Siguldas novada pašvaldības dome 2016.gada 16.martā ar lēmumu par
līdzdalības saglabāšanu (prot.Nr.4, 17.§) ir apliecinājusi, ka SIA “Siguldas slimnīca”
pašvaldības administratīvajā teritorijā efektīvi nodrošina no likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punkta izrietošu uzdevumu – veselības aprūpes nodrošināšanu.
8. Siguldas novadā ārpus ģimenes ārstu darba laika nav pieejams valsts apmaksāts pediatrs,
tāpēc novada iedzīvotāji ar bērniem, ārpus ģimenes ārstu darba laika, bērnu saslimšanas
gadījumā meklē ambulatoro palīdzību Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kur tiek
nodrošināta neatliekamā palīdzība akūtu saslimšanu gadījumos 24 stundu režīmā.
9. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem1, kas apkopoti uz 01.07.2020. Inčukalna novadā
bērni vecumā no 0-18 gadiem ir 1626, Mālpils novadā – 661, Krimuldas novadā – 922.
Siguldas novada pašvaldība aicinām Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novada pašvaldības
izvērtēt konsultāciju nodrošināšanas nepieciešamību ārpus ģimenes ārstu darba laika –
brīvdienās un svētku dienās sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00, sava novada
iedzīvotājiem.
10. Pediatru konsultāciju ārpus ģimenes ārstu darba laika – brīvdienās un svētku dienās sešas
stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00 nodrošināšanai 2021.gadā kopējais finanšu apmērs ir
1

https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registra-statistika-2020-gada

nepieciešams EUR 26 599,04 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro,
4 centi), tajā skaitā, no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam nepieciešamais
finansējuma apmērs ir EUR 11 728,71 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi
euro 71 cents) .
11. Saskaņā ar 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) 1.1. punkta B sadaļā noteikto, ka,
lai nodrošinātu Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto mērķu un rīcību sasniegšanu un jaunveidojamās Siguldas novada pašvaldības
stratēģisku un ilgtspējīgu attīstību, apņemas sadarboties, tai skaitā […] veselības aprūpes
pakalpojumi. Nodrošinot pediatru konsultācijas ārpus ģimenes ārstu darba laika –
brīvdienās un svētku dienās sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00 pakalpojumu, tiktu
panākts labākais risinājums pašvaldības iedzīvotājiem – ģimenēm ar bērniem šāda
veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai tuvāk dzīves vietai.
12. Nodrošinot pediatru konsultācijas jaunveidojamajā Siguldas novadā apvienojamās
pašvaldībās, minētā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības finansē no saviem budžeta līdzekļiem
proporcionāli pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju
datiem2:
12.1. Siguldas novada pašvaldība maksā 53,26 % no summas 11 728,71 EUR, kas ir
6246,71 EUR,
12.2. Inčukalna novada pašvaldība maksā 22,91% no summas 11 728,71 EUR , kas ir
2687,05 EUR;
12.3. Krimuldas novada pašvaldība maksā 14,06 % no summas 11 728,71 EUR, kas ir
1649,06 EUR;
12.4. Mālpils novada pašvaldība maksā 9,77 % no summas 11 728,71 EUR, kas ir
1145,89 EUR.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta pirmās daļas 6.punktu
un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta
pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, kā arī Veselības aprūpes finansēšanas likuma
4.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī Sadarbības līguma 1.1.punkta B sadaļā noteikto, atklāti
balsojot 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav, atturas –
nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt Sadarbības līgumā noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī iedzīvotāju un
interesēm un vajadzībām nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību – pediatru
konsultācijas ārpus ģimenes ārstu darba laika – brīvdienās un svētku dienās sešas stundas –
no plkst. 10.00 līdz 16.00, noslēdzot deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca” par laika
posmu no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.
2. Virzīt jautājumu “Par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu SIA
“Siguldas slimnīca” izskatīšanai 2021.gada janvāra Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada
pašvaldības domes sēdē, katrai pašvaldībai slēdzot deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas
Slimnīca” par laika periodu no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, saskaņā ar
pielikumā esošo deleģēšanas līguma paraugu. Pieņemtos domes lēmumus Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām, nekavējoties nosūtīt Siguldas novada pašvaldībai.

2

Siguldas novadā 19125, Inčukalna novadā 8229, Krimuldas novads 5049, Mālpils novads 3510;

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 9.15.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

A. Nalivaiko

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:

