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
2021.gada 29.martā
Sēdi vada:

Nr.4
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna novada 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
juriste Madara Skrastiņa, 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

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.
Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst.9.00
plkst.9.00

Darba kārtība:
1. Par aizņēmuma ņemšanu Miera ielas seguma atjaunošanai Inčukalnā, Inčukalna
novadā.
2. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu nekustamajā
īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002
0489, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes zivju
faunas un hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte”.
4. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
1. §
Par aizņēmuma ņemšanu Miera ielas seguma atjaunošanai Inčukalnā, Inčukalna novadā
Ziņo: Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības aktualizētās attīstības programmas 2013.2019.gadam Investīciju plānu 2013.- 2019.gadam, ir paredzēta Miera ielas rekonstrukcija
(turpmāk – Investīciju projekts).
Investīciju projekta ietvaros paredzēts atjaunot Miera ielu, Inčukalnā, Inčukalna novadā
720 m garumā, pamatojoties uz AS “CEĻUPROJEKTS” izstrādāto apliecinājuma karti.
Saskaņā ar noslēgto 2020.gada 5.novembra būvdarbu līgumu Nr.ND/5-46/20/LIS-314,
Miera ielas seguma atjaunošanas būvdarbus veiks būvdarbu veicējs AS “A.C.B.”. Būvdarbu
kopējās izmaksas ir EUR 94 708,08 (deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņi euro, 08 centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Kopējās izmaksas investīciju projekta
īstenošanai, kas ietver būvdarbus, ir EUR 114 596.78.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – Noteikumi) 3.1.2.apakšpunktu
pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novembrim
iesniedz investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ja investīciju
projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un
paredzēts 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.
Inčukalna novada pašvaldības 2021.gada budžetā augstāk minētā investīciju projekta
īstenošanai paredzēti līdzekļi kā pašvaldības līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai.
Plānotais pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 15%.
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmā daļa paredz, ka pašvaldības,
pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties
ilgtermiņa saistības. Pašvaldības domes lēmumā, ar kuru pašvaldība uzņemas ilgtermiņa saistības,
paredzami arī šādu saistību izpildes finansējuma avoti.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantam, lai īstenotu ekonomiskās un
sociālās programmas, kurām nepieciešamas investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta
ilgtermiņa aizņēmumus un Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu nr.590
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 16.punktam pašvaldībai ir tiesības
sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam
regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt
būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt
līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

Ņemot vērā minēto, Inčukalna novada pašvaldības dome 2021.gada 17.martā pieņēma
lēmumu, protokolu Nr. Nr.3-31.§. “Par aizņēmuma ņemšanu Miera ielas seguma atjaunošanai
Inčukalnā, Inčukalna novadā”, ar kuru lēma par aizņēmuma ņemšanu un pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanu investīciju projekta īstenošanai.
Saskaņā ar minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, 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 2021.gada 17.marta lēmumu, protokolu Nr.331.§. “Par aizņēmuma ņemšanu Miera ielas seguma atjaunošanai Inčukalnā, Inčukalna
novadā” par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē EUR 97 407.26 apmērā un pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanu EUR 17 189.52 apmērā investīciju projekta īstenošanai.
2. §
Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu nekustamajā īpašumā
“Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0489, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2021.gada 26.martā pieņēmusi lēmumu “Par
Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”,
Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0489, izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 4.p.):
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – sešu cirsmu nekustamajā
īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.6656 002 0489,
2021.gada 2.marta izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA “R GRUPA”, reģ. Nr. 50003603631,
juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, par kopējo
summu 92 178 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro) bez
pievienotās vērtības nodokļa 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, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
1. atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.marta lēmumu “Par
Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – 6 cirsmu nekustamajā īpašumā
“Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0489, izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 4.p.);
2. no īpašuma pārdošanas iegūtos līdzekļus paredzēts izlietot saskaņā ar budžetu 2021.gadam.
3. §
Par pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes zivju faunas un
hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte”
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:

Krimuldas novada pašvaldības dome 2021.gada 26.martā pieņēmusi lēmumu “Par
pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes zivju faunas un
hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte” (prot.Nr.3, 2.p.):
1. Atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības dalību projektā “Lorupes zivju faunas un
hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte”.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Krimuldas novada domes Attīstības nodaļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 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 Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.marta lēmumu “Par
pieteikumu Valsts Zivju fonda atbalsta pasākuma projektam “Lorupes zivju faunas un
hidromorfoloģisko raksturlielumu izpēte” (prot.Nr.3, 2.p.).
4. §
Par aizņēmumu infrastruktūras projektam
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 25.marta sēdē pieņēma lēmumu “Par
aizņēmumu infrastruktūras projektam” (prot.Nr.4, 47.§):
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir
paredzēts līdz 2021.gadam īstenot projektu “Grants seguma ielu projektēšana un
pārbūve uz asfaltsegumu Jūdažu ielā”. Indikatīvā projekta realizācijas summa ir 2 032
370 EUR. Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota satiksmes drošība un vides
kvalitāte. Projektā ir paredzēts pārbūvēt Jūdažu ielu 859.43 m garumā.
2. Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas ceturtajā punktā ir
paredzēta iespēja pašvaldībām aizņemties: 4) pašvaldību investīciju projektu
īstenošanai, tai skaitā transporta infrastruktūras projektiem un būvprojektu izstrādei
Eiropas Savienības fondu projektiem, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likumā noteiktajai kārtībai un ievērojot šādus nosacījumus:
a) pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2021. gadu, nav mazāks par 15
procentiem un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības
kopējām projekta izmaksām,
b) projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības
budžeta līdzfinansējums 2021. gadā nav mazāks par 15 procentiem no pašvaldības
kopējām projekta izmaksām 2021. gadā,
c) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma
iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
3. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta, 1². daļā ir noteikts:
Finanšu ministrs izsniedz jaunus valsts aizdevumus pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību,
kādā tiek izvērtēti un izsniegti jauni valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
4. Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra 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.punkts noteic, ka Pašvaldības līdz
katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novembrim

5.

6.

7.
8.

iesniedz investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
ievērojot šādus kritērijus:
3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem: 3.1.2.
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;
3.2. investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021. gada 1. jūlijam, investīciju projekta
iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.
punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas lēmumu;
3.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto
investīciju uzturēšana un ilgtspēja;
3.4. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ik gadu, sākot
ar 2021. gadu, ir no 15 līdz 30 procentiem (ieskaitot) no pašvaldības kopējām
investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma,
ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās daļas 4. punktā
noteiktos līdzfinansējuma nosacījumus;
3.5. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme
par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir sagatavots cits būvniecības jomas
normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta tehnisko
gatavību;
3.6. investīciju projektu (tai skaitā būvdarbus, ja attiecināms) paredzēts uzsākt līdz
2021. gada 31. decembrim un īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim, izņemot šo
noteikumu 3.1.10. apakšpunktā minētos investīciju projektus, kas pabeidzami 2021.
gadā;
3.7. valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam ir ne mazāks kā
50 000 euro;
3.8. valsts budžeta aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju projektam
pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra 2021. gadā ir ne mazāk kā 30 procentu
un 2022. gadā ne vairāk kā 70 procentu, izņemot šo noteikumu 3.1.10. apakšpunktā
minētos investīciju projektus, kas pabeidzami 2021. gadā.
Projekta “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai ir veikts
iepirkums: Jūdažu ielas pārbūves būvuzraudzība Siguldā, Siguldas novadā (SNP
2021/09) un Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā (SNP 2021/02/AK),
savukārt, projekta dokumentācijas izstrādei tika veikta tirgus izpēte “Projekta
dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā,
Siguldas novadā””. Projekta realizācija paredzētā 14 mēnešu laikā: 2021.gadā
pabeidzot būvdarbus un 2022.gadā nododot ekspluatācijā.
Pamatojoties uz veiktajiem iepirkumiem, infrastruktūras projekta “Jūdažu ielas
pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” kopējās izmaksas ir 935 375.56 euro (deviņi simti
trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un 56 euro centi) , t.sk.
transporta infrastruktūras būvdarbi, lietusūdens kanalizācijas izbūve un elektroapgādes
izbūve – 711 545.26 euro, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada maģistrāļu izbūve –
208 805.73 euro, būvuzraudzība – 13 890.80 euro, autoruzraudzība – 1133.77 euro.
Investīciju projekta transporta infrastruktūra būvdarbu izmaksas par transporta
infrastruktūras 1 km ir 845 408.97euro.
Iepirkumos zemākās piedāvātās cenas visa infrastruktūras projekta “Jūdažu ielas
pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” realizēšanai ir 935 375.56 euro, kas pārsniedz

Siguldas novada pašvaldības 2021.gada budžetā plānotos finanšu līdzekļus 776 200
euro, kuru prognozēšanā izmantota kontroltāme, kura samazināta pamatojoties uz
pašvaldības pieredzi līdzīgu projektu realizācijā (Limbu ceļš).
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 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu “Par
aizņēmumu infrastruktūras projektam” (prot.Nr.4, 47.§).
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā sēde norisināsies 2021.gada 6.aprīlī plkst.9.00.
Sēde slēgta plkst. 09.16.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

A. Nalivaiko

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:

