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SIGULDAS NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS
2021.gada 01.februārī
Sēdi vada:

Nr.2
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
Ludmila Vorobjova
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis
Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Piedalās:

Inčukalna novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja Vidaga
Daniševska, Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko, Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Siguldas novada
pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja Tatjana Krūmiņa,
Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Dace
Matuseviča, Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Jeļena
Zarandija, Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības
pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Sigulda novada pašvaldības
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu
administrators Dzintars Strads

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 9.00
plkst. 9.09

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 izglītības atbalsta iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanu,
nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Siguldas un Stopiņu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros, reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un
rīcību sasniegšanai attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu un Inčukalna
pagastu.
3. Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju.
4. Par Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. un 23.¹ punktu.
5. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
6. Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanu un pašvaldības
līdzfinansējuma noteikšanu.
7. Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības
investīciju projektam “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”.
8. Par karjera “Ziedlejas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra
apzīmējums 8068 008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. §
Par izglītības atbalsta iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanu,
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 28.janvārī lēma “Par izglītības atbalsta
iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.2,
29.§) paredzot:
1.
dibināt izglītības atbalsta iestādi ar nosaukumu Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs;
2.
apstiprināt izglītības atbalsta iestādes Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs nolikumu;
3.
uzdot Izglītības pārvaldei veikt nepieciešamās darbības iestādes darbības uzsākšanai, tai
skaitā saskaņot iestādes dibināšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju un pēc saskaņošanas:
3.1. reģistrēt iestādi Izglītības iestāžu reģistrā;
3.2. sadarbībā ar Personāla nodaļu organizēt Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra
direktora amata konkursu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Siguldas Tehnoloģiju izglītības
centrs” dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 29.§).
2. §
Par Siguldas un Stopiņu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros, reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai
attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 28.janvārī lēma “Par Siguldas un Stopiņu
novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, reformu regulējošajos

normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu
pilsētu un Inčukalna pagastu” (prot.Nr.2, 41.§) paredzot:
atbalstīt Siguldas un Stopiņu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu, kā arī
sadarbības līguma slēgšanu saskaņā ar pielikumu, nosakot, ka vadošais partneris un
organizators sadarbības ietvaros ir Siguldas novada pašvaldība.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (U. Mitrevics, L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav,
atturas – 1 (L. Vorobjova), Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas un Stopiņu novada
pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, reformu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai attiecībā uz Inčukalna novada
Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu” (prot.Nr.2, 41.§).
3. §
Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece L. Sausiņa
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 28.janvārī lēma “Par Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju” (prot.Nr.2, 43.§) paredzot:
1. rosināt Inčukalna novada domei veikt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
reorganizāciju, tā rezultātā izveidojot divas mūzikas un mākslas profesionālās izglītības
iestādes - Gaujas ielā 2, Vangažos, LV-2136 un Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, LV-2141 un
nodrošinot, ka izglītības iestāde adresē Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, LV-2141 pārņem pirms
reorganizācijas šajā adresē:
1.1. esošo Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas mantu;
1.2. īstenotās Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas funkcijas, lietvedību, saistības;
1.3. strādājošos Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogus, kas nodrošina
mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību satura
īstenošanu;
1.4. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas īstenoto izglītības programmu
izglītojamos.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Inčukalna novada Mūzikas un
mākslas skolas reorganizāciju” (prot.Nr.2, 43.§), ar precizējumu, ka atbalstāma arī
struktūrvienības izveide, kuru pievieno Inčukalna pamatskolai Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā,
LV – 2141, un netiek piemērota prasība veikt lēmumā uzskaitīto "pirms reorganizācijas".

4. §
Par Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. un 23.¹ punktu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija)
konstatē:
1. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk - MKN-671) noteic kārtību, kādā notiek
reorganizācijas plāna izstrāde, izpilde un pārraudzība.
2. MKN-671 2020.gada 17.decembrī veikti grozījumi, papildinot noteikumus ar 23¹. punktu,
kas noteic, ka Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās
pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var šo
noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā
formā.
3. 2021.gada 12.janvārī Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde organizēja Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldību finanšu jomas speciālistu attālinātu
tikšanos, lai vienotos par MKN-671 2.un 3. pielikumā iekļaujamās informācijas veidu un
apjomu, lai nodrošinātu iesaistīto pašvaldību administratīvo resursu ekonomisku un
lietderīgu izmantošanu.
4. Jaunveidojamajā Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu jomas speciālisti
2021.gada 12.janvārī vienojās MKN-671 2.pielikumā uzrādīt informāciju no
grāmatvedības uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri un
4.kolonnu “galvenā lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar struktūrvienību, savukārt,
MKN-671 3.pielikumā III. Īstermiņa saistības uzrādīt no grāmatvedības uzskaites
detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri.
5. Vienlaikus konstatējams, ka MKN-671 23.punkts noteic, ka Administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II
nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju
iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam
iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra
datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Sagatavojot jaunveidojamā novada pašvaldības
administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē reorganizācijas
plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo pašvaldību domju
priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama kopīga
jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.
6. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi.
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, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra
noteikumus Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība
pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, atklāti balsojot ar 4 balsīm par
(U. Mitrevics, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
1. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” 2.pielikumā uzrādīt informāciju no grāmatvedības uzskaites

detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri un 4.kolonnu “galvenā
lietošanas veida kods, nosaukums” aizstāt ar struktūrvienību.
2. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” 3.pielikumā III. Īstermiņa saistības uzrādīt no grāmatvedības
uzskaites detalizācijā pa kontiem ar atlikumu uz 2020.gada 31.decembri.
3. Pieņemt zināšanai, ka Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils
novadu
pašvaldībām līdz 2021.gada 1.martam – ir jāizstrādā un jāapstiprina pašvaldības domē
reorganizācijas plāna konstatējumu daļa un jāiesniedz tā Siguldas novada pašvaldībai.
5. §
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldība Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Degvielas iegāde Siguldas novada
pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” id. Nr. SNP 2020/21/AK (turpmāk – iepirkums) rezultātā:
1. Par uzvarētāju tika atzīta SIA "Neste Latvija", reģ. Nr. 40003132723.
2. Iepirkuma līguma termiņš 24 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas vai līdz brīdim,
kad izmantota visa iepirkuma līguma summa.
3. Iepirkuma līguma summa 105 742,40 EUR bez PVN.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa),
pret - nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par degvielas iegādi Siguldas novada pašvaldības un tās
iestāžu vajadzībām ar SIA "Neste Latvija", reģ. Nr. 40003132723, par summu 105 742,40 EUR
bez PVN, ar izpildes termiņu 24 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas vai līdz brīdim, kad
izmantota visa iepirkuma līguma summa.
6. §
Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanu un pašvaldības
līdzfinansējuma noteikšanu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam
Investīciju plānu 2021.- 2022.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras
uzlabošanai 2020.gadā tika izstrādāts Energētikas ielas pārbūves būvprojekts. Enerģētikas iela
nodrošina izejmateriālu (šķeldas) piegādes transporta plūsmu uz Mālpils centrālo katlu māju. Lai
īstenotu Investīciju plānā paredzēto ielas pārbūvi, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.
Investīciju projektā “Enerģētikas ielas pārbūve” paredzēts atjaunot 0,1 km garu ielas
posmu, plānotās izmaksas, saskaņā ar būvprojekta kontroltāmi ir 92 842,28 EUR, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis.
Plānotajiem būvdarbiem izstrādātais būvprojekts ir saskaņots un akceptāts Būvvaldē,
būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.5-2020-433. Uzsākts darbs pie iepirkumu procedūras izsludināšanas.
Būvdarbus ir paredzēts uzsākt līdz jūnija mēneša sākumam, apgūstot šajā būvniecības sezonā
pieprasītā valsts budžeta aizdevumu pilnā apmērā. Pārbūves darbi jāveic 7 mēnešu periodā no
līguma noslēgšanas dienas. Veicamos pārbūves darbus paredzēts īstenot 2021.gadā.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 23 210.57 EUR apmērā (25 %),
investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 69 631.71 EUR apmērā.

Pašvaldība par saviem līdzekļiem nodrošina ūdensvada un kanalizācijas tīkla pārbūvi 11 294,59
EUR apmērā. Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru,
sasniedzot 9,5% no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
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.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības investīciju
projektu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja investīciju projekta
īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst
šādam mērķim - pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju
ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un
stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecigajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta
infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas uz transporta
infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro.
Ievērojot noteikto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve”
pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar kopējām projekta
izmaksām 92 842,28 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, Mālpils novada dome 2021.gada 27.janvārī lēma :
1. Atbalstīt investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanu un iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu.
2. Projekta kopējais finansējums 92 842,28 EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums
23 210,57 EUR.
3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs - 2021.gada decembris.
4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar projekta realizāciju
saistītos dokumentus.
5. 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, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu “Par investīciju projekta
“Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu ”
(prot.Nr.1/14).
7. §
Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju
projektam “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2021.gada 29.janvārī pieņēmusi lēmumu “Par aizdevuma
ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Krimuldas
vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (prot.Nr.1, 21.p.):
1. Krimuldas novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā
2020.-2021.gadam (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2020.gada 9.aprīļa sēdes
lēmumu (prot.Nr.7, 7.p.) 14.punkts paredz īstenot “Krimuldas vidusskolas stadiona
rekonstrukciju”.

2. Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekts “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” ir atzīstams par prioritāru projektu, jo rekonstruējamais stadions bez
būtiskiem ieguldījumiem bijis ekspluatācijā vairāk nekā 30 gadus. Šo sporta bāzi izmanto
gan lokāli – Krimuldas vidusskolas skolēni (pēdējos piecus gadus vērojams skolēnu skaita
pieaugums) mācību stundu laikā, gan vietējie iedzīvotāji brīvās iniciatīvas sporta
aktivitātēm un pašvaldības organizētajām, piemēram, Eiropas Savienības līdzfinansētā
projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”” ietvaros; gan
reģionāli – infrastruktūru regulāri izmanto treniņiem un sacensībām (t.sk., bērnu futbola
sporta klubs).
3. Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2020. – 2027. gadam nosaka: “Fiziskās aktivitātes ir
viens no sabiedrības veselības priekšnoteikumiem, ar tām regulāri jānodarbojas jau no
bērnības un jāturpina visa mūža garumā. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka
tādējādi mazinās risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, otrā tipa cukura diabētu un
dažu veidu onkoloģiskām slimībām, tāpat arī neveidojas liekais svars. Ikdienas kustības ir
svarīgas labam noskaņojumam. Diemžēl Slimību profilakses un kontroles centra pētījumu
dati norāda, ka lielākā daļa bērnu un pieaugušo Latvijā nav pietiekami fiziski aktīvi.”
4. Pozitīvi vērtējama Eiropas Savienības finansētā projekta „Slimību profilakses un kontroles
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei pašvaldībās”” īstenošana, kā arī citas aktivitātes, kuru ietvaros iedzīvotāju
iesaiste un vēlme iesaistīties fiziskās aktivitātēs ir palielinājusies.
5. Sporta stadions atrodas Krimuldas novada apdzīvotā vietā Raganā, kur Krimuldas
vidusskolas mācību procesa nodrošināšanai un āra fizisko aktivitāšu iespējām lielāko
piedāvājumu nodrošina esošais sporta stadions, ko būtu nepieciešams atjaunot, tādējādi
paplašinot iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
6. Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka
aizņēmumi piešķirami katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju
projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo
pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai. Šo aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu šā panta otrajā daļā un trešās daļas 1., 2. un 4. punktā
minētajos investīciju projektos.
7. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 500 000,- EUR apmērā, tajā skaitā pašvaldības
līdzfinansējums aptuveni 1 100 000,- EUR apmērā.
8. Ievērojot teikto nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu aizdevuma saņemšanai un
iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta
pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 000,- EUR apmērā (27 % no kopējām
projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas
vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” līdzfinansējumam. Aizdevuma atmaksu
garantēt ar pašvaldības budžetu.
9. Lūgt Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt saskaņojumu
Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” pieteikuma iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa)
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:

atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 29.novembra lēmumu “Par
aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju
projektam “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (prot.Nr.1, 21.p.).
8. §
Par karjera “Ziedlejas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums
8068 008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2021.gada 29.janvārī pieņēmusi lēmumu “Par
nekustamā īpašuma “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068
008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 5.p.):
1. Apstiprināt karjera “Ziedlejas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ar kadastra
apzīmējumu 8068 008 0166, 14,88 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Vidzeme lauks”, reģ.Nr. 44103071648, par kopējo summu EUR
55 000 (piecdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) 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, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
1. atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 29.novembra lēmumu “Par
nekustamā īpašuma “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra
Nr. 8068 008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 5.p.);
2. no nekustamā īpašuma pārdošanas iegūtos līdzekļus paredzēts izlietot saskaņā ar budžetu
2021.gadam.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 9.56.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

L. Vorobjova

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:

