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 6.aprīlī
Sēdi vada:

Nr.5
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 Juridiskās pārvaldes juriste Madara
Skrastiņa, Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes
juriste Anna Kalniņa, Siguldas novada pašvaldības Finanšu
pārvaldes vadītāja Dace Rengarte, Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektore Jeļena Zarandija, Sigulda novada pašvaldības
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu
administrators Dzintars Strads

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 mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
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. §).

3. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada
ūdenstilpēs” izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta
pasākumā.
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes
lēmumā “Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un
grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9,
14.§).
5. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
6. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”, Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074
003 0889, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas
pārbūve” īstenošanai.
9. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca”.
1. §
Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu “Par mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot.Nr.4, 4.§), paredzot:
1. Nodot SIA “Siguldas Sporta serviss” bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas
– gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
uzdevuma veikšanai – publiskās slidotavas nodrošināšanai nepieciešamo kustamo mantu un
inventāru:
1
vienības
uzskaites
Nr. Pozīcija
Skaits vērtība (EUR) Uzskaites vērtība(EUR)
49 333.20
49 333.20
1. Ledus mašīna
1
20 m augstspiediena šļūtene
DN50/PN55
ar
camlock
216.48
1731.84
2. savienojumiem
8
2 āra tumbas un 1 skaņas
0
0
3. pastiprinātājs (komplekts)
1
KOPĀ:
51 065.04
2. Lēmuma nolēmuma daļas 1.punktā norādītā Pašvaldības manta tiek nodota kopā ar tiesībām
sniegt ledus virskārtas sagatavošanas pakalpojumus uzņēmējiem, kas veido slidotavas novadā
atbilstoši mākslīgās slidotavas prasībām.
3. SIA “Siguldas Sporta serviss” ir pienākums nekavējoties nodot atpakaļ bezatlīdzības lietošanā
nodoto Pašvaldības mantu, ja tā netiek izmantota paredzētajam mērķim, vai tiek izbeigts
Deleģēšanas līgums vai līgums par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
4. Noslēgt līgumu par Pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Siguldas
Sporta serviss” pielikumā pievienotajā redakcijā.
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:
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atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta lēmumu “Par mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot.Nr.4, 4.§).
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 juriste A. Kalniņa
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma
noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49. §)” (prot.Nr.4, 5.§), paredzot:
1. izdarīt šādus grozījumus Deleģēšanas līgumā:
1.1.svītrot 1.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus “KUSTAMĀS MANTAS, INVENTĀRA
NODOŠANAS APJOMS PUBLISKĀS SLIDOTAVAS NODROŠINĀŠANAI
(Pielikums Nr.2)”
1.2.svītrot 2.1.15. apakšpunktu un Pielikumu Nr.2;
2. lemt par kustamās mantas, inventāra nodošanu publiskās slidotavas nodrošināšanai SIA
“Siguldas Sporta serviss” bezatlīdzības lietošanā;
3. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei piecu darba dienu laikā pēc Deleģēšanas līguma
grozījumu spēkā stāšanās publicēt tos Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības domes sekretārei par šo lēmumu informēt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
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 lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49. §)” (prot.Nr.4, 5.§).
3. §
Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada
ūdenstilpēs” izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta
pasākumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu “Par projekta
“Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs” izstrādāšanu
un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā” (prot.Nr.4, 8.§), paredzot:
1. atbalstīt projekta izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda padomes izsludinātajā
2021.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā par valsts atbalsta
piešķiršanu tehnisko līdzekļu iegādei, paredzot kopējo projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējumu 18235,00 EUR apmērā, no kuriem pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma daļa ir 4741,10 EUR (26 procenti no projekta kopējā finansējuma);
2. līdz 2021.gada 31.martam iesniegt Zivju fonda padomei projekta iesniegumu par valsts
finansējuma piešķiršanu;
3. noteikt Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieku M. Riekstiņu par atbildīgo
projekta realizācijā.
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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 lēmumu “Par projekta
“Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs”
izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā” (prot.Nr.4,
8.§)
4. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumā
“Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada
15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa
ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma
līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§)” (prot.Nr.4, 40.§), paredzot:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes
lēmuma “Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem
2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§) nolemjošās
daļas 1.punktā un papildināt to ar 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: “1.5. Sadzīves
kanalizācijas sūkņu stacija Pils ielā 16B, Siguldā, bilances vērtība 29113.73 EUR”
2. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos par attiecīgajiem grozījumiem
2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563;
3. uzdot Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sadarbībā ar
SIA “SALTAVOTS” organizēt šī lēmuma 1.punktā norādīto ilgtermiņa ieguldījumu
nodošanu un pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanu.
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 lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa
ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija
Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§)” (prot.Nr.4, 40.§).
5. §
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldība Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Siguldas novada pašvaldības teritoriju
kopšanas un uzturēšanas darbi” id. Nr. SNP 2021/01/AK (turpmāk – iepirkums) rezultātā:
1. Par uzvarētāju tika atzīta SIA "Hagberg", reģ. Nr. 40103233073.
2. Iepirkuma līguma maksimālais izpildes termiņš – 4 (četri) gadi no iepirkuma līguma
noslēgšanas.
3. Maksimālā līgumcena 4 (četriem) gadiem 1 200 000,00 EUR bez PVN.
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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 iepirkuma līguma slēgšanu par ar SIA "Hagberg", reģ. Nr. 40103233073, ar
maksimālo līgumcenu 4 (četriem) gadiem 1 200 000,00 EUR bez PVN
6. §
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldība Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas
novadā” id. Nr. SNP 2021/02/AK (turpmāk – iepirkums) rezultātā:
1. Par uzvarētāju tika atzīta SIA "Strauteks", reģ. Nr. 40103623844.
2. Iepirkuma līguma termiņš 14 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.
3. Iepirkuma līguma summa 760 620,65 EUR bez PVN.
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 iepirkuma līguma slēgšanu par Jūdažu ielas pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā ar
SIA "Strauteks", reģ. Nr. 40103623844, par summu 760 620,65 EUR bez PVN, ar izpildes
termiņu 14 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.
7. §
Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”, Mālpils novadā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0889, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Mālpils novada pašvaldības dome 2021.gada 31.martā pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā
īpašuma “Mārtiņkalni”, Mālpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 13.p.):
1. Apstiprināt 2021.gada 22.martā notikušās nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”, kadastra
Nr. 8074 003 0927, kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8074 003 0889) 20,05 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze 4767 m3 apjomā,
izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Baltijas mežu investīcijas”, reģistrācijas Nr. 40203224467,
juridiskā adrese Alberta iela 13, Rīga, LV 1010, par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”,
kadastra Nr. 8074 003 0927, kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības
(kadastra apzīmējums 8074 003 0889) 20,05 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze 4767
m3 apjomā, atsavināšanu par nosolīto cenu 176 225,00 EUR (viens simts septiņdesmit seši
tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro).
3. Līgumu slēgt pēc Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas lēmuma
saņemšanas par izsoles rezultātu saskaņošanu.
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:
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1. atbalstīt Mālpils novada pašvaldības domes 2021.gada 31.marta lēmumu “Par
nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”, Mālpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”
(prot.Nr.4, 13.p.);
2. no nekustamā īpašuma pārdošanas iegūtos līdzekļus paredzēts izlietot saskaņā ar
budžetu 2021.gadam.
8. §
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve”
īstenošanai”
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.
Pamatojoties uz 2021.gada 27.janvāra Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.1/14.,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma
saņemšanai investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanai.
Saskaņā ar 2021.gada 18.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.175 “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” Mālpils novada domes pieteikums investīciju projektam ir atbalstīts.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 24 936,68 EUR apmērā, investīciju
projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 69 630,00 EUR apmērā. Aizņēmumam nav
būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10.40 % 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 noteikto, nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts Kasē aizņēmuma 69 630,00
EUR apmērā saņemšanai investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2021.gada
18.marta rīkojumu Nr.175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu
piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Mālpils novada dome
2020.gada 30.septembrī lēma :
1. Pieprasīt aizņēmumu 69 630,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmumu pieteikumu iesniegt Valsts kasē līdz 2021.gada 07.aprīlim, aizņēmumu
izņemšanu plānot sākot ar 2021.gada maiju.
3. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
4. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
5. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar aizņēmuma
iesniegšanu saistītos dokumentus.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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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 31.marta lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanai” ( prot.Nr.4/14).
9. §
Par deleģējuma līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore J. Zarandija
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldība ir saņēmusi 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
ir norādījusi, ka nav izvērtēta šāda pakalpojuma efektivitāte un nepieciešamība attiecīgo novadu
iedzīvotājiem, kura ir jānorāda domes lēmumā. 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.
Aicinām Siguldas novadā apvienojamajās pašvaldībās veikt nepieciešamos grozījumus
domes lēmumos un informēt ministriju par veiktajām izmaiņām.
Vienlaikus informējam, ka Siguldas novada pašvaldība plāno attiecīgo deleģēšanas
līgumu, saskaņojot ar ministriju, ar 2021.gada 1.jūliju noslēgt uz 5 gadiem.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 09.39.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

A. Nalivaiko

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:
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