SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 18. janvārī

Nr. 1

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ņina Balode, Dainis Dukurs, Elīna Gruzniņa, Rūdolfs Kalvāns, Katrīna Leitāne,
Indra Ozoliņa, Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Inese Zagorska, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Ivo Alksnis (aizņemtības darbā dēļ), Reinis Ādamsons (aizņemtības darbā dēļ), Jānis
Strautmanis (aizņemtības darbā dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa, iekšējā
tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne, vecākais datortīklu administrators Dz. Strads
Piedalās: SIA “Siguldas sporta serviss” valdes locekle E. S. Kalēja
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada
6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā Latvijas teritorijā līdz
2021.gada 7.februārim, izsludināta ārkārtējā situācija, un Siguldas novada pašvaldības 2017.gada
10.augusta saistošo noteikumu Nr. 20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 64.2 un 87.punktu, domes
sēde norisinās attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu vadības
sistēmā “Namejs”.
Sēde sasaukta plkst.17.00
Sēde atklāta plkst.17.08
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr.1
“Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 17. decembra lēmumā
“Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot. Nr. 15, 49.§).

1. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par
Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[..]
Dome konstatē:
Valsts no 2021. gada 1.janvāra uzņēmusies saistības segt būtiskākos oficiālā izdevēja sniegtos
pakalpojumus, atceļot samaksu par oficiālajiem paziņojumiem (tai skaitā saistošo noteikumu
publicēšanu).
Lai pašvaldību saistošie noteikumi būtu pieejami vienuviet Oficiālo publikāciju un tiesiskās
informācijas likuma (turpmāk – OPTIL) 13. pants jaunajā redakcijā noteic, ka oficiālajā izdevumā
vestnesis.lv bez maksas publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī pašvaldību saistošos noteikumus.
Līdz šim obligāts pienākums vietnē vestnesis.lv par samaksu publicēt pašvaldības pieņemtos
saistošos noteikumus bija tikai lielajām pašvaldībām, savukārt no 2021.gada 1.janvāra vienu gadu arī
visām pārējām pašvaldībām tiek piedāvāta šāda iespēja brīvprātīgas izvēles un bezmaksas kārtībā.
Vairums pašvaldību saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus līdz šim publicēja pašvaldību
izdevumos un savās tīmekļvietnēs. Tagad ir nodrošināta iespēja tos publicēt oficiālajā izdevumā bez
maksas.
No 2022.gada 1.janvāra OPTIL jaunais regulējums un jaunais “Pašvaldību likums” (šobrīd vēl
nav spēkā) paredz, ka tīmekļvietnē vestnesis.lv tiks izsludināti visu pašvaldību saistošie noteikumi, tos
sistematizējot un atvieglojot dokumentu meklēšanu iedzīvotājiem. Tātad no 2022.gada 1.janvāra
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiks publicēti visi pašvaldību saistošie noteikumi un tie
vienkopus un sistematizētā veidā būs pieejami arī vietnē likumi.lv.
Tā kā novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu var mainīt ne biežāk kā reizi gadā un
tai par šo faktu ir jāpieņem saistošie noteikumi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir
aicinājusi novada domes jau 2021. gadā par savu saistošo noteikumu oficiālo publicēšanas vietu noteikt
oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” un par šo lēmumu informēt iedzīvotājus.
No OPTIL anotācijas: Ārējo normatīvo aktu pieejamība sabiedrībai šobrīd ir apgrūtināta, jo visu
ārējo normatīvo aktu oficiālās publikācijas nav pieejamas vienuviet. Atšķirībā no Satversmes,
starptautiskajiem līgumiem, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un autonomo publisko tiesību
subjektu izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, pašvaldību saistošos noteikumus neizsludina
vienuviet. Proti, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu republikas pilsētas domes
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
savukārt novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Turklāt saistošiem noteikumiem, ar
kuriem apstiprināts pašvaldības nolikums, pašvaldības budžets vai pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, spēkā esošie normatīvie akti paredz publicēšanas kārtību, kas atšķiras no citu
konkrētās pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtības. Tāpēc pašvaldību izdotais saistošais
regulējums nav pārskatāms un nav viegli atrodams, it īpaši personām, kuras nedzīvo konkrētā
pašvaldībā. Lai risinātu minētās problēmas, nepieciešams visus pašvaldību saistošos noteikumus (t.sk.
pašvaldības nolikumu, budžetu un tā grozījumus, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos saistošos
noteikumus) pilnā apjomā oficiāli publicēt vienuviet – oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Minētā
nepieciešamība izkristalizējās arī ārkārtējās situācijas un pēc tās Covid-19 izplatības laikā, kad
pašvaldību saistošajiem noteikumiem Covid-19 jautājumos tika noteikta īpaša spēkā stāšanās un
publicēšana, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas operativitāti. 2012.gadā, pieņemot OPTIL, Saeimas
Juridiskajā komisijā tika diskutēts par to, ka visi pašvaldību saistošie noteikumi ir izsludināmi, tos
publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Taču tobrīd šim pasākumam, līdzīgi kā oficiālās
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publikācijas valsts funkcijas nodrošināšanai, nebija paredzēti finanšu līdzekļi valsts budžetā un tika
nolemts, ka šo risinājumu ieviesīs pakāpeniski – no sākuma paredzot iespēju pašvaldībām brīvprātīgi
izvēlēties saistošo noteikumu publicēšanas vietu, kas arī tika ieviests ar 2015.gada 8.oktobra
grozījumiem likumā “Par pašvaldībām”13, un pēc valsts budžeta finansējuma piešķiršanas – šo
pienākumu noteikt kā obligātu. Šāds risinājums būtiski uzlabotu pašvaldību saistošo noteikumu
pieejamību sabiedrībai (tai skaitā komersantiem un potenciāliem investoriem) un valsts institūcijām (tai
skaitā tiesām), jo visu pašvaldību saistošie noteikumi būtu pieejami vienuviet un bez maksas, turklāt arī
konsolidētā versijā (gan spēkā esošās, gan vēsturiskās, gan nākotnes redakcijas).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto, sesto un septīto daļu noteic: Republikas
pilsētas domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”. Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos
noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta
saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Novada dome
saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tajos nav noteikts cits
spēkā stāšanās termiņš. Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības
mājaslapā internetā. Novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un
pagasta vai pilsētas pārvaldēs.”.
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, pamatojoties uz
Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Siguldas
novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, šobrīd noteikts laikraksts “Rīgas Apriņķa
Avīze”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 33.pantu
un 45.panta piekto daļu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret −
nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra saistošos noteikumus
Nr.1 “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai;
3. pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saistošajiem noteikumiem no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, domes sekretārei nosūtīt tos publicēšanai oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā paredzēto;
4. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei par šo lēmumu informēt Siguldas novada iedzīvotājus.
2. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 17. decembra lēmumā “Par
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot. Nr. 15, 49.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[..]
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts ierosinājums no privātpersonas, kas pārstāv SIA “Klik
Adventure”, reģistrācijas Nr. 42103105486, ar lūgumu kvalitatīvas ledus kārtas veidošanai, izmantot
Siguldas novada pašvaldībai piederošo ledus mašīnu.
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Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumu “Par deleģēšanas līguma
noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49.§) tika nolemts:
“1. ar 2021.gada 1.janvāri slēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA “Siguldas Sporta serviss” par no pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt
par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izrietošo
uzdevumu – organizēt iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas aktīvas atpūtas
un sporta pasākumus sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas
novadā, kā arī sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs” ziemas sezonā izveidojot publisku
slidotavu, nosakot līguma darbības termiņu uz vienu gadu, saskaņā ar pielikumu;
2. apstiprināt SIA “Siguldas Sporta serviss” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi (deleģēšanas līguma pielikums Nr.5);
3. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma spēkā
stāšanās publicēt to Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības domes sekretārei E. Dakšai par šo lēmumu informēt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.”.
2. Siguldas novada pašvaldības un SIA “Siguldas Sporta serviss” starpā 2020.gada 30.decembrī
noslēgtais Deleģēšanas līgums Nr.2021/7 paredz, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” organizē publisku
slidotavu sporta bāzē Fischer Slēpošanas centrs, kur, pateicoties saldēšanas iekārtai, kas atrodas zem
asfalta seguma būtu iespējams nodrošināt slidotavu arī mainīgos ziemas apstākļos, norobežojot nelielu
slēpošanas trases daļu slidotavai. Kopumā, tas dotu iespēju dažādot ziemas sporta un aktīvās atpūtas
veidu piedāvājumu novadā, maksimāli izmantojot saldēšanas iekārtas sniegtās priekšrocības gan
slēpošanas, gan slidošanas nodrošināšanai. Covid-19 vīrusa izplatības dēļ valstī ar tiesību aktiem
izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti pulcēšanās ierobežojumi, attiecīgi slidotavu darbība līdz šim ir
bijusi ierobežota un SIA “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk arī sabiedrība) nav veidojusi publisko
slidotavu.
Slidotavas veidošanu sabiedrības sporta bāzēs ierobežo arī esošo sporta bāžu lielā noslodze.
Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus un to, ka sportošana iekštelpā ir aizliegta, gan Siguldas Sporta
skolas, gan dažādu sporta klubu audzēkņi, kas līdz šim izmantoja iekštelpas kā treniņa bāzi, tagad
intensīvi trenējas ārā sporta bāzēs, kopumā radot sporta bāžu noslodzi.
Mainoties epidemioloģiskai situācijai, kā arī pie tiesību aktu izmaiņām un atbilstošiem
klimatiskajiem apstākļiem, sabiedrība gatava pārskatīt iespējas veidot slidotavu, lai nodrošinātu sporta
veidu dažādību āra apstākļos.
Paralēli sabiedrība saņēmusi uzņēmēja ieinteresētību iznomāt ledus mašīnu kvalitatīva ledus
veidošanai privātā mākslīgā slidotavā. Ņemot vērā, ka esošais deleģēšanas līgums nedot sabiedrībai
tiesības sniegt pakalpojumus privātpersonām, izmantojot ledus mašīnu, vai sniegt ledus virskārtas
sagatavošanu kā pakalpojumu, sabiedrība aicinājusi uzņēmēju vērsties ar ierosinājumu pašvaldībā.
Siguldas novada pašvaldība, izvērtējot uzņēmēja ieinteresētību, rosina sabiedrībai dot iespēju
sniegt ledus virskārtas sagatavošanas pakalpojumu uzņēmējiem, kas izrāda ieinteresētību un ir gatavi
veidot mākslīgās slidotavas novadā atbilstoši aktuālajiem normatīviem un ievērojot visus
epidemioloģiskos ierobežojumus, kā arī, kuru mākslīgās slidotavas atbilst prasībām, pie kurām ledus
mašīna tehniski var tikt izmantota: 1) cieta pamatne zem ledus (betons vai asfalts); 2) uzlieta ledus sega
vismaz 4 cm biezumā; 3) ledus liešanas laukumā nodrošināta karstā ūdens padeve mašīnas uzpildei.
Ņemot vērā ledus mašīnas specifiskās vadības, uzturēšanas, apkopes, glabāšanas prasības,
sabiedrība drīkst nodrošināt ledus virskārtas sagatavošanas pakalpojumu, kurā ietilpst ledus mašīna un
personāls, kas ir apmācīts vadīt ledus mašīnu atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Ņemot vērā novēroto slidošanas popularitāti, aktīvo ūdens tilpņu izmantošanu un mainīgos laika
apstākļus, kas var iestāties, paaugstinot dabīgo ūdenstilpņu izmantošanas bīstamību, Siguldas novada
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pašvaldības ieskatā ir atbalstāma uzņēmēju iniciatīva veidot mākslīgās slidotavas, lai radītu alternatīvas
drošas slidošanas vietas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, 33.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.¹.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm
par (Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - 1 (I. Zagorska), atturas - nav, dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības un SIA “Sigulda Sporta serviss” 2020.gada
30.decembra Deleģēšanas līgumā Nr.2021/7:
1.1. papildināt līgumu 2.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.15. laikā, kad ledus mašīna ENGO 170XS nav izmantojama ar šo Līgumu deleģēto
uzdevumu veikšanai, saistībā ar publiskās slidotavas nodrošināšanu, ir tiesīga Siguldas
novada administratīvajā teritorijā sniegt privātpersonām pakalpojumu – ledus virskārtas
sagatavošana ar ledus mašīnu ENGO 170XS mākslīgām slidotavām1, saskaņā ar cenrādi”.
1.2. Papildināt līguma pielikumu Nr.5 “Fisher slēpošanas centra maksas pakalpojumu
cenrādis”, sadaļā “Citi pakalpojumi” ar jaunu pakalpojumu: Ledus virskārtas sagatavošana
mākslīgām slidotavām1 ar Ledus mašīnu ENGO 170XS:
1.2.1. nosakot maksu par darba stundu: 31,97 euro un PVN (t.sk. transportēšanas laiks);
1.2.2. nosakot maksu par transportēšanu: 0,70 euro/km un PVN, bet ne mazāk kā 30, 00
euro un PVN vienā virzienā.
2. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 28.janvārī.
Sēdi vadīja:

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

Elīna Dakša

Mākslīgām slidotavām, kas atbilst šādām prasībām1) cieta pamatne zem ledus (betons vai asfalts); 2) uzlieta ledus sega
vismaz 4 cm biezumā; 3) ledus liešanas laukumā nodrošināta karstā ūdens padeve mašīnas uzpildei.
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