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 5. maijā
Sēdi vada:

Nr. 7
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

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

Siguldas novada pašvaldības – priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa,
izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās pārvaldes juristes Madara
Skrastiņa un Anna Kalniņa, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Rengarte,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators
Dzintars Strads, Teritorijas attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma
speciāliste vides un energopārvaldības jautājumos Maija Kovāča, PA
“Siguldas Attīstības aģentūra” pilsētvides plānotāja Zane Gatere,
iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore Laura Līne
Inčukalna novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne

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, Siguldas
novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde norisinās attālināti, izmantojot
videokonferences režīmu.
Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 9.00
plkst. 9.01

Darba kārtība:
1. Par investīciju projekta “Grantsceļa Baņģi–Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un
pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu precizējums.
2. Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”
iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu.
3. Par atļauju metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un
apstrādes vietas ierīkošanu zemes vienībā ar adresi “Vidzemes šoseja 47.kmC”,
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.

1. §
Par investīciju projekta “Grantsceļa Baņģi–Pilskalni pārbūve” iesniegšanu un
pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu precizējums
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru Nr. MND 2021/5/AK ir nepieciešams mainīt
investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi–Pilskalni pārbūve” plānotās izmaksas un atkārtoti iesniegt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu. Būvdarbu
izmaksas ir būtiski augstākas par projekta kontroltāmē norādīto, līdz ar to 2021.gada 16.aprīlī no
vērtēšanas tika atsaukts 26.martā iesniegtais projekta pieteikums, pretējā gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums pārsniegtu 30 procentu robežu un neatbilstu 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” 3.4.apakšpunktam.
Projektā “Grants ceļa Baņģi–Pilskalni pārbūve” paredzēts atjaunot 3,346 km grants ceļa.
Plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātu ir 552 439,14 EUR, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 95 877,87 EUR.
Plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts ar būvniecības lietas Nr.BIS-74863163, 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 82 869,14 EUR apmērā (15%),
investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 469 570,00 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 BaņģiPilskalni pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar
kopējām projekta izmaksām 552 439,14 EUR apmērā.
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 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”
3.1.2.apakšpunktu, Mālpils novada dome 2021.gada 21.aprīlī 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 552 439,14 EUR, nepieciešamais aizņēmums ir 469 570,00
EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 82 869,14 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
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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 21.aprīļa lēmumu “Par investīciju projekta “Grants
ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu
precizējums” (prot. Nr.6/1).
2. §
Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”
iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
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 Enerģētikas 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 un tās inženierkomunikāciju pārbūve” paredzēts
atjaunot 0,1 km garu ielas posmu, plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma procedūras Nr.MND
2021/1 rezultātiem ir 104 815,32 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18 191,09
EUR.
Plānotajiem būvdarbiem izstrādātais būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Būvvaldē,
būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.5-2020-433. 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 15 722,32 EUR apmērā (15%),
investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 89 093,00 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 “Enerģētikas ielas un
tās inženierkomunikāciju pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 104 815,32 EUR apmērā.
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 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”
3.1.2.apakšpunktu, Mālpils novada dome 2021.gada 21.aprīlī lēma :
1. Atbalstīt investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”
īstenošanu un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju
projekta pieteikumu.
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2. Projekta kopējais finansējums 104 815,32EUR, nepieciešamais aizņēmums ir 89 093,00
EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 15 722,32 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 21.aprīļa lēmumu “Par investīciju projekta
“Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanu un pašvaldības
līdzfinansējuma noteikšanu” (prot. Nr. 6/2).
3. §
Par atļauju metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un
apstrādes vietas ierīkošanu zemes vienībā ar adresi “Vidzemes šoseja 47.kmC”, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads
Ziņo: Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece L. Vorobjova
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
- Inčukalna novada pašvaldības domē 04.02.2021. saņemts SIA “Latmetāls Steel”, reģ. Nr.
40103641411, Lokomotīves iela 144, Rīga, 15.01.2021. iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par
metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un apstrādes vietas
ierīkošanu teritorijā “Vidzemes šoseja 47.km C”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr.
8064 007 0878.
- Nekustamais īpašums “Vidzemes šoseja 47.km C”, kadastra Nr. 8064 007 0878, sastāv no
zemes vienības 0.6003 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0872 un piecām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 8064 007 0808 009, 8064 007 0808 026, 8064 007 0808 027, 8064 007
0808 028, 8064 007 0808 029.
- Nekustamā īpašuma “Vidzemes šoseja 47.km C”, kadastra Nr. 8064 007 0878,
īpašumtiesības Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000570173 nostiprinātas SIA “LM Recycling”, reģ. Nr. 44103104578.
- Inčukalna novada pašvaldībā saņemta SIA “LM Recycling”, reģ. Nr. 44103104578, rakstiska
piekrišana SIA “Latmetāls Steel”, reģ. Nr. 40103641411, plānotās darbības, metāllūžņu un bīstamo
atkritumu (svina akumulatori, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) pieņemšanai, īslaicīgai
uzglabāšanai, šķirošanai un apstrādei SIA “Latmetāls Steel” plānotajā apjomā, īstenošanai
nekustamajā īpašumā “Vidzemes šoseja 47.kmC”, kadastra Nr. 8064 007 0807.
- SIA “Latmetāls Steel” iesniegumā ir norādījis, ka atkritumu un apstrādes apjoms melniem
metāllūžņiem plānots līdz 4000 tonnām gadā, krāsainiem metāllūžņiem līdz 300 tonnām gadā,
bīstamiem atkritumiem līdz 50 tonnām gadā. Atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošana tiks
veikta atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Darbība tiks veikta saskaņā ar Ministru
kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas vietām”
prasībām.
- Saskaņā ar Inčukalna novada domes 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013 “Par
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko daļu”, Grafisko daļu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 007
0873 atrodas Rūpniecības apbūves teritorijā (R). Savukārt, atbilstoši Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 289.11. punktu, Rūpniecības apbūves teritorijā (R) atļautā galvenā izmantošana
citu starpā noteikta komunālo uzņēmumu un iestāžu, kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un
pārstrādes uzņēmumu apbūve.
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- Atbilstoši situācijai dabā, tuvākās dzīvojamās mājas no plānotās darbības vietas atrodas
aptuveni 520 metru attālumā, kuras no plānotās darbības vietas šķir meža nogabali un Valsts
galvenais autoceļš A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene).
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmā daļa noteic, ka atkritumu savākšana,
pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās
vietās. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldība
pieņem lēmumus par jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un atkritumu
poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānam un reģionālajiem plāniem.
Ministru kabineta 22.01.2021. rīkojuma Nr. 45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu
2021.-2028. gadam” 2.1. punktā noteikta atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju atbildība
un funkcijas, kas parādītas 2.1. tabulā “Atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju un
atkritumu apsaimniekotāju atbildība un galvenās funkcijas”. Kā viena no galvenajām funkcijām
pašvaldībām noteikta šāda: savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ievērojot atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu un reģionālos plānus, organizēt visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Ņemot vērā minēto, Inčukalna novada pašvaldības dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu
“Par atļauju metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un apstrādes
vietas ierīkošanu zemes vienībā ar adresi “Vidzemes šoseja 47.kmC”, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads” (prot.Nr.5-6.§), ar kuru nolēma piekrist metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas,
īslaicīgas uzglabāšanas un apstrādes vietas ierīkošanai nekustamā īpašuma “Vidzemes šoseja
47.km C”, kadastra Nr. 8064 007 0878, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0872 un
adresi “Vidzemes šoseja 47.kmC”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, ievērojot atkritumu
apsaimniekošanas regulējošo normatīvo aktu prasības paredzētās darbības veikšanai. Minētā
lēmuma 3.punktā norādīts, ka lēmums stājas spēkā pēc Siguldas pašvaldībā apvienojamo finanšu
komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas.
Debatēs piedalās komisijas locekļi L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa.
Komentāru sniedz M. Kovāča, I. Griezne
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu turpināt debates par izskatāmo jautājumu Siguldas novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdē šā gada 7.maijā plkst.9.00.
Komisijas locekļi apstiprina priekšlikumu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 09.36.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

L. Vorobjova

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:
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