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SIGULDAS NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU
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PROTOKOLS
2021. gada 3. martā
Sēdi vada:

Nr. 3
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars
Nalivaiko
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis
Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Piedalās:

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes
vadītāja Tatjana Krūmiņa,
Siguldas novada pašvaldības
Juridiskās pārvaldes juriste Anna Kalniņa, Siguldas novada
pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča,
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Jeļena Zarandija,
Sigulda novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vecākais datortīklu administrators Dzintars Strads, Siguldas
novada pašvaldības iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore
Laure Līne, Krimuldas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas
vadītāja Agita Kandavniece

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 9.00
plkst. 9.00

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 6.aprīlim, ņemot vērā straujo Covid19 izplatīšanos, izsludināta ārkārtējā situācija, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas sēde tiek organizēta attālināti, izmantojot videokonferences režīmu.

Darba kārtība:
1. Par līguma slēgšanas apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
4. Par Siguldas novada Jaunrades centra sadarbību ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru.
5. Par investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un
pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu.
6. Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības
investīciju projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem Krimuldas novadā”.
7. Siguldas novada pašvaldība informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sniegtajiem priekšlikumiem par deleģēšana līgumu ar SIA “Siguldas
slimnīca”.
1. §
Par līguma slēgšanas apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Biedrība „Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, reģistrācijas, Nr.
5000828800, adrese: Vidus ielā 12, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, LV-2144,
nodrošina Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 18.punktā izrietošās pašvaldības autonomās funkcijas – piedalās civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā un nodrošina Krimuldas novada pašvaldības kompetencē
esošu pārvaldes uzdevumu izpildi:
1. nodrošina specializētās ugunsdzēsības mašīnas un komandas operatīvās gatavības režīmu
– 24 stundas diennaktī;
2. uztur operatīvo Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības izsaukuma numuru;
3. veic ugunsgrēku dzēšanu (sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un
Valsts meža dienestu);
4. sniedz atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu veikšanā katastrofas gadījumā;
5. nepieciešamības gadījumā evakuē iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai
skartajām teritorijām;
6. nepieciešamības gadījumā nodrošina darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un
to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu
glābšanas dienestu personālam;
7. veic apmācību izglītības un citās iestādēs, kas saistīta ar ugunsdrošības un civilās
aizsardzības pamatprincipiem, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā;
8. organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar izstrādātiem un apstiprinātiem rīcības plāniem
ugunsgrēka gadījumā izglītības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs, iesaistot tajās visus
attiecīgās iestādes pastāvīgos lietotājus un vadītājus;
9. veic hidrantu pārbaudes novada teritorijā;
10. nodrošina ugunsdrošību pašvaldības masu pasākumos;
11. veic profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu
novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
12. veic piebraucamo ceļu apsekošanu un sakārtošanu, piesaistot attiecīgas institūcijas;
13. veic atbalsta sniegšanu vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
14. organizē kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicina ugunsdzēsības sporta attīstību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka šāds sadarbības līgums ir noslēgts jau iepriekš,
priekšlikums ir noslēgt jaunu sadarbības līgumu par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz
2021.gada 31.jūlijam (ar iespēju pagarināt līdz 31.12.2021.), nosakot Krimuldas novada
pašvaldības dotāciju 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
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 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
L. Kumskis, S. Strausa), pret - nav, atturas - nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija nolemj:
atbalstīt līguma slēgšanu ar biedrību „Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība” no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.jūlijam (ar iespēju pagarināt līdz
31.12.2021), nosakot Krimuldas novada pašvaldības dotāciju 7000,00 EUR (septiņi
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
2. §
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
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 zemes
nomas līguma pagarināšanu” (prot.Nr.1, 15.p.) un 2021. gada 26.februārī pieņēmusi lēmumu “Par
grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmumā “Par zemes nomas līguma
pagarināšanu” (prot. Nr. 1, 15.p.)” (prot. Nr.2, 18.p.):
1. Ar 2021.gada 1.janvāri pagarināt ar SIA “ZAAO” 2014.gada 22.augusta zemes nomas
līgumu Nr. 6-1/043 par zemes vienības ar adresi [adrese], Raganā, Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā, kad. apz. [numurs], daļas nomu 204 m² platībā, sadzīves šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma “EKO laukums” uzturēšanai.
2. Zemes nomas līguma termiņš divi gadi, nomas maksa 5% no kadastrālās vērtības gadā,
proporcionāli iznomātai zemes platībai.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509, adrese
Rīgas iela 32, Valmiera.
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 Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 29.janvāra lēmumu “Par zemes
nomas līguma pagarināšanu” (prot.Nr.1, 15.p.) un 2021. gada 26.februāra lēmumu “Par
grozījumiem Krimuldas novada domes 2021.gada 29.janvāra lēmumā “Par zemes nomas
līguma pagarināšanu” (prot. Nr. 1, 15.p.)” (prot.Nr.2, 18.p.).
3. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
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 zemes
nomas līguma slēgšanu” (prot.Nr.1, 14.p.), 2021.gada 26.februārī pieņēmusi lēmumu “Par

grozījumiem Krimuldas novada domes 29.01.2021. lēmumā “Par zemes nomas līguma slēgšanu”
(prot. Nr. 1, 14.p.)” (prot. Nr.2, 17.p.):
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar [G.S.] uz desmit gadiem, par zemes vienības ar adresi
[adrese], Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. apz. [numurs], nomu 1,73
ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoši divi dīķi, kas funkcionāli saistīti ar
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos vai līgumu ar [G.S.].
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 Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 29.janvāra lēmumu “Par zemes
nomas līguma slēgšanu” un 2021.gada 26.februāra lēmumu “Par grozījumiem Krimuldas
novada domes 29.01.2021. lēmumā “Par zemes nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 1,
14.p.)” (prot. Nr.2, 17.p.).
4. §
Par Siguldas novada Jaunrades centra sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 25.februārī lēma “Par Siguldas novada
Jaunrades centra sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru” (prot.Nr.3, 36.§)
paredzot:
1. atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra sadarbību ar ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru, kura ietvaros Jaunrades centrs darbotos Eiropas informācijas tīkla
jauniešiem Eurodesk informācijas punkta statusā Siguldā;
2. noteikt Jaunrades centra direktori Ilzi Šulti kā atbildīgo par sadarbības līguma realizāciju
un uzraudzību;
3. nosūtīt informāciju par sadarbības līgumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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 Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada Jaunrades
centra sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru” (prot.Nr.3, 36.§).
5. §
Par investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un pašvaldības
līdzfinansējuma noteikšanu
Ziņo: Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam
Investīciju plānu 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai jau
2020.gadā bija plānota 3 grants ceļu atjaunošana novadā. Ņemot vērā, ka šīs pārbūves finansēšanai
bija iespējams piesaistīt ierobežotu Eiropas Savienības fondu finansējumu, turklāt bija būtiski
ierobežojumi aizņēmumu saņemšanai no Valsts kases, grants ceļa Banģi - Pilskani pārbūve netika

uzsākta. Lai īstenotu pārējo Investīciju plānā paredzēto grants ceļu posmu pārbūvi, nepieciešams
aizņēmums Valsts kasē.
Projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” paredzēts atjaunot 3,346 km grants ceļa.
Plānotās izmaksas, saskaņā tehniskā projekta kontroltāmi ir 451 865.45 EUR, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 78 422,93 EUR.
Plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts ar būvniecības lietas Nr. BIS74863-163 un uzsākta iepirkumu procedūra, būvdarbus ir paredzēts uzsākt jūnija mēnesī, valsts
budžeta aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta
aizdevuma apmēra 2021. gadā ir ne mazāk kā 100 procenti, Pārbūves darbi jāveic 7 mēnešu laikā
no līguma noslēgšanas dienas.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts vismaz 71 865,45 EUR apmērā
(16 %), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 380 000,00 EUR apmērā.
Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10 % no
prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
2021.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai” 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, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi
satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar
attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja
investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras
1 km nepārsniedz 1 000 000 euro.
Ievērojot iepriekš minēto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Grants ceļa BanģiPilskalni pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
ar kopējām projekta izmaksām 451 865.45 EUR apmērā.
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2021.gada 11.februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.
apakšpunkta, Mālpils novada dome 2021.gada 26.februārī lēma:
1. Atbalstīt investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanu un
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta
pieteikumu.
2. Projekta kopējais finansējums 451 865,45 EUR, nepieciešamais aizņēmums ir
380 000,00 EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 71 865,45 EUR apmērā.
3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs- 2021.gada novembris.
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, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada domes 2021.gada 26.janvāra lēmumu “Par investīciju projekta
“Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējuma
noteikšanu ” ( prot.Nr.3/14).

6. §
Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju
projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā”
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2019.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu “Par projektu
“Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā” un finansējuma
piešķiršanu” (prot.Nr.7, 18.§), kurā nolēma piedalīties projekta “Dienas aprūpes centrs personām
ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem Krimuldas novadā” īstenošanā, kurā attiecināmās izmaksas ir 474 462.09 EUR,
ERAF finansējums 85.00 % jeb 403 292.78 EUR, valsts budžeta dotācija 3.75 % jeb 17 792.33
EUR, pašvaldības finansējums 11.25 % jeb 53 376.98 EUR un nacionālais publiskais finansējums
15.00 % jeb 71 169.31 EUR. Projekta finansēšanai paredzot aizņēmumu Valsts kasē 100 000.00
EUR apmērā, pārējo nepieciešamo finansējumu paredzot pašvaldības budžetā 2021. un 2022.gadā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti 4 balsojot par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa), pret - nav,
atturas - nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē 100 000.00 EUR apmērā, pārējo
nepieciešamo finansējumu paredzot pašvaldības budžetā 2021. un 2022.gadā.
7. §
Siguldas novada pašvaldība informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sniegtajiem priekšlikumiem par deleģēšana līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli ar aicinājumu izvērtēt iespēju veikt grozījumus starp
pašvaldību un SIA ”Siguldas slimnīca” noslēgtajā deleģēšanas līgumā. Ministrija līdzīgus
norādījumus ir nosūtījusi arī Krimuldas novada pašvaldībai un Mālpils novada pašvaldībai.
Pašvaldību ieskatā ministrijas norādītais nerada risku līguma izpildē.
Sagatavojot atbildes vēstuli ministrijai, ierosinu balstīties uz gaidāmo administratīvo
reformu un vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību visiem Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību
iedzīvotājiem un to, ka atskaišu izvērtēšanas posms ietilps jaunveidojamā novada kompetencē.
Ministrija ir norādījusi, ka nav izvērtēta šāda pakalpojuma nepieciešamība iedzīvotājiem,
kura ir jānorāda domes lēmumā (piemēram, attiecīgajā Inčukalna novada pašvaldības komitejas
sēdē piedalījās ģimenes ārsti, kuri apliecināja deleģēšanas līguma noslēgšanas nepieciešamību;
iedzīvotāju iesniegumi par pakalpojuma nepieciešamību; pašvaldības plānošanas dokumenti).
Svarīgi akcentēt, ka attiecīgā pakalpojuma nodrošināšana ir pašvaldības iniciatīva rīkoties
iedzīvotāju tiešajās interesēs, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, ļaujot iedzīvotājiem pediatra
pakalpojumus saņemt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kas nav mazsvarīgi valstī izsludinātās
epidēmijas dēļ.
Vienlaikus informējam, ka Siguldas novada pašvaldība plāno attiecīgo deleģēšanas
līgumu, saskaņojot ar ministriju, noslēgt uz 5 gadiem.
Aicinām Siguldas novadā apvienojamajās pašvaldībās veikt nepieciešamos grozījumus
domes lēmumos.
[..]
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