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 7. maijā
Sēdi vada:

Nr. 8
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 – 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,
Juridiskās daļas juriste Karina Saukāne

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 nekustamā īpašuma “Dumburkalni”, Mālpils novads, nodošanu nomā ar
izpirkuma tiesībām.
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par telpas nomu Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā.

Par telpu nomas līguma saskaņošanu.
Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
Par līdzekļu piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā.
Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Par infrastruktūras projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz
bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu.
9. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas
novadā”.
10. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
11. Par grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par aizdevuma
ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam
“Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”” (prot.Nr.1, 21.p.).
12. Par aizņēmuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības
investīciju projektam “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība”.
13. Par atļauju metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas uzglabāšanas
un apstrādes vietas ierīkošanu zemes vienībā ar adresi “Vidzemes šoseja 47.km C”,
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
4.
5.
6.
7.
8.

1. §
Par nekustamā īpašuma “Dumburkalni”, Mālpils novads, nodošanu nomā ar izpirkuma
tiesībām
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Ar Mālpils novada domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.2/3 “Par
lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām” tika konceptuāli atbalstīta
nekustamā īpašuma “Dumburkalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0123, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1059, 7,52 ha platībā (turpmāk – Nekustamais
īpašums), nodošana nomā ar izpirkuma tiesībām saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 36.1 pantā noteikto kārtību. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas
lauksaimniecības zemes.
Domes īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu reģistrētas Rīgas rajona tiesas Mālpils
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0060 9757.
Pašreizējais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas
datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Nekustamā
īpašuma plānotais izmantošanas veids pēc teritoriālā plānojuma ir lauksaimniecība un viensētu
apbūve.
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2021. ir 5066 eiro.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk – Likums) 36.1 panta pirmā daļa
nosaka, ka pašvaldībai piederošu neapbūvētu lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma
tiesībām šajā pantā noteiktajā kārtībā.
Likuma 36.1 panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošu lauksaimniecības zemi nodod
nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem, nosakot zemes nomas maksu gadā 4,5
procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja
nomnieks izlieto izpirkuma tiesības.
Likuma 36.1 panta sestā daļa nosaka, ka uz šā panta pirmajā daļā minētās zemes nomu ar
izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja šai personai nepieder lauksaimniecības zeme
un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkuma tiesībām noslēgšanas
uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.
Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumi Nr. 741 “Noteikumi par
lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” nosaka iesniedzamos dokumentus
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neapbūvētas lauksaimniecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām, nomas līguma ar izpirkuma
tiesībām nosacījumus un tā noslēgšanas un izbeigšanas kārtību.
Dome atzīst, ka Nekustamo īpašumu ir lietderīgi nodot nomā ar izpirkuma tiesībām Likuma
1
36. pantā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 77.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 36.1 pantu un Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumi Nr.741 “Noteikumi
par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”, Mālpils novada dome 2021.gada
31.martā pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Dumburkalni” nodošanu nomā ar
izpirkuma tiesībām” (prot. Nr.4, 10.p.):
1. Nodot nomā ar izpirkuma tiesībām neapbūvētu lauksaimniecības zemi – nekustamo
īpašumu “Dumburkalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0123, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1059, 7,52 ha platībā, uz laiku līdz 12 gadiem.
2. Noteikt zemes izpirkuma cenu 5066 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit seši euro).
3. Noteikt nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu - 2021.gada 17.maijs.
4. Apstiprināt nomas līguma projektu (pielikumā).
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 31.marta lēmumu “Par nekustamā īpašuma
“Dumburkalni” nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām” (prot. Nr.4, 10.p.).
2. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Mālpils novada pašvaldības dome 2021.gada 28.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 4.p.), ar ko tika apstiprināti 10 (desmit) pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu izsoļu rezultāti:
1.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Starpgabals”, ar
kadastra Nr. 8074 005 0600, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,0609 ha
platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0599), izsoles rezultātus.
1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “ALA LIGNEA”, reģistrācijas Nr.40003733391, juridiskā
adrese Jelgavas iela 88a-4, Rīga, LV-1014, par nekustamā īpašuma “Starpgabals” ar kadastra Nr.
8074 005 0600, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,0609 ha platībā
(kadastra apzīmējums 8074 005 0599) atsavināšanu par nosolīto cenu 160,00 EUR (viens simts
sešdesmit euro).
2.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Krūmāji”, kadastra Nr.
8074 006 0312, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 1,28 ha platībā (kadastra
apzīmējums 8074 006 0313), izsoles rezultātus.
2.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [R.J.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese [adrese],
par nekustamā īpašuma “Krūmāji”, kadastra Nr. 8074 006 0312, kas atrodas Mālpils novadā un
sastāv no zemes vienības 1,28 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0313) atsavināšanu par
nosolīto cenu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).
3.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Atvari”, kadastra Nr.
8074 003 1061, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 1,28 ha platībā (kadastra
apzīmējums 8074 003 1058), izsoles rezultātus.
3.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [A.R.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Atvari”, kadastra Nr. 8074 003 1061, kas atrodas Mālpils
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novadā un sastāv no zemes vienības 1,28 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1058),
atsavināšanu par nosolīto cenu 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro).
4.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Brīzes”, kadastra Nr.
8074 003 0332, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,5387 ha platībā
(kadastra apzīmējums 8074 003 0332), izsoles rezultātus.
4.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [D.B.Z.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Brīzes”, kadastra Nr. 8074 003 0332, kas atrodas Mālpils
novadā un sastāv no zemes vienības 0,5387 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0332),
atsavināšanu par nosolīto cenu 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro).
5.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa
Nr.6 (seši) 48,3 m2 platībā un 4830/53820 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums
8074 002 0084 002), kas atrodas Lielvārdes šosejā 15 (piecpadsmit), Upmalās, Mālpils novadā,
izsoles rezultātus.
5.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [B.M.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 (seši) 48,3 m2 platībā un 4830/53820
domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 8074 002 0084 002), kas atrodas Lielvārdes
šosejā 15 (piecpadsmit), Upmalās, Mālpils novadā, atsavināšanu par nosolīto cenu 4420,00 EUR
(četri tūkstoši četri simti divdesmit euro).
6.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Mergupes iela 20”,
kadastra Nr. 8074 003 0923, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības
0,1873 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0881), izsoles rezultātus.
6.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [U.V.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Mergupes Iela 20”, kadastra Nr. 8074 003 0923, kas atrodas
Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,1873 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074
003 0881), atsavināšanu par nosolīto cenu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro).
7.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Vites Rubeņi”,
kadastra Nr.8074 006 0244, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 6 ha platībā
(kadastra apzīmējums 8074 006 0244), izsoles rezultātus.
7.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [E.M], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Vites Rubeņi”, kadastra Nr. 8074 006 0244, kas atrodas Mālpils
novadā un sastāv no zemes vienības 6 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0244),
atsavināšanu par nosolīto cenu 12 100,00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro).
8.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3”, kadastra
Nr.8074 003 1042, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,6275 ha
platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1038), izsoles rezultātus.
8.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [G.Š.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3”, kadastra Nr. 8074 003 1042, kas atrodas Mālpilī,
Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,6275 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003
1038), atsavināšanu par nosolīto cenu 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro).
9.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3A”,
kadastra Nr.8074 003 1043, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības
0,5604 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1039), izsoles rezultātus.
9.2.Slēgt pirkuma līgumu ar [G.Š.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3A”, kadastra Nr. 8074 003 1043, kas atrodas
Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,5604 ha platībā (kadastra apzīmējums
8074 003 1039), atsavināšanu par nosolīto cenu 8800,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti euro).
10.1. Apstiprināt 2021.gada 19.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Smilšu iela 5A”,
kadastra Nr. 8074 003 1041, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības
0,4595 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1037), izsoles rezultātus.
10.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [S.B.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Smilšu iela 5A”, kadastra Nr.8074 003 1041, kas atrodas
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Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,4595 ha platībā (kadastra apzīmējums
8074 003 1037), atsavināšanu par nosolīto cenu 5200,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro).
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 pašvaldības domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumu “Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 4.p.).
3. §
Par telpas nomu Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Mālpils novada dome 2021.gada 31.martā pieņēmusi lēmumu “Par telpas nomu Pils ielā 14,
Mālpilī” (prot.Nr.4, 19.p.):
1. Slēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju [I.P.], reģistrācijas kods [numurs], par
nedzīvojamās telpas Nr.158, 30m2 platībā, Tehnikuma ēkā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils
novadā, nomu ar 2021.gada 1.aprīli.
2. Noteikt telpas nomas maksu 2.00 EUR (divi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa par
1m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā par
komunālajiem pakalpojumiem.
3. Telpu nomas termiņu noteikt līdz 2022.gada 31.martam.
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 31.marta lēmumu “Par telpas nomu Pils ielā 14,
Mālpilī” (prot. Nr.4, 19.p.).
4. §
Par telpu nomas līguma saskaņošanu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Mālpils novada domes struktūrvienības Mālpils sporta kompleksa vadītājs Valts Mihelsons
2021.gada 19.aprīlī noslēdza līgumu par telpu nomu ar [A.K.] par Sporta kompleksa mazā
peldbaseina un peldbaseina viena celiņa ar tajā esošo aprīkojumu nomu sporta un veselības
aprūpes funkcijas nodrošināšanai laikā no 2021.gada 19.aprīļa līdz 2022.gada 31.augustam.
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 31.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”, ar
Licencēšanas komisijas lēmumu [A.K.] 01.04.2021. ir izsniegta licence interešu izglītības
programmas “Peldētprieks” īstenošanai laikā no 01.04.2021. līdz 31.03.2023.
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:
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saskaņot Mālpils novada domes Mālpils sporta kompleksa 2021.gada 19.aprīļa līgumu ar
[A.K.] par Sporta kompleksa peldbaseina nomu interešu izglītības programmas
“Peldētprieks” īstenošanai.
5. §
Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu “Par aizņēmumu SIA
“Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai” (prot.5, 27.§), paredzot:
1. ņemt aizņēmumus Latvijas Republikas Valsts kasē SIA “Siguldas sporta serviss”, reģ.Nr.
40003411141, pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus
kapitālsabiedrības uzturēšanas izdevumiem līdz 177 847 euro (viens simts septiņdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro) apmērā;
2. aizņēmumu lūgt kā īstermiņa aizņēmumu uz 12 mēnešiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi;
3. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2022.gada maija mēnesi.
4. noteikt aizņēmuma izlietošanu 2021.gada laikā;
5. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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 2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu “Par
aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai” (prot.5, 27.§)
6. §
Par līdzekļu piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu “Par līdzekļu
piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā” (prot.5, 25.§), paredzot:
1. atbalstīt C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidi Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda
ielā 7A, Siguldā;
2. slēgt sadarbības līgumu (pielikumā) ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un
Nacionālo veselības dienestu par Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un
ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu;
3. pilnvarot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektori parakstīt sadarbības līgumu un ar
līguma izpildi saistītos dokumentus;
4. masu vakcinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai četru mēnešu periodam
paredzēt Siguldas novada pašvaldības budžetā priekšfinansējumu 160 556.64 EURO;
5. noteikt atbildīgo par lēmuma un līguma izpildi Teritorijas un attīstības pārvaldes Darba un
civilās aizsardzības speciālistu;
6. 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, L. Vorobjova, 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 22.aprīļa sēdes lēmumu “Par
līdzekļu piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā” (prot.5, 25.§).
7. §
Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu “Par dalību grantu
programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā” (prot.Nr.5, 20.§), paredzot:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju
konkursā sadarbībā ar AS “SEB banka” un citiem programmas dalībniekiem, ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Siguldas novadā;
2. nepieciešamos finanšu līdzekļus konkursa īstenošanai nodrošināt no Siguldas novada
pašvaldības “Siguldas Attīstības aģentūra” 2021.gada budžeta;
3. grantu programmas “(ie)dvesma” saņemto finansējumu noteikt par de minimis atbalstu;
4. uzdot P/A “Siguldas Attīstības aģentūrai” organizēt sadarbības līguma noslēgšanu un grantu
programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa īstenošanu Siguldas novadā.
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 2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu “Par
dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā” (prot.Nr.5, 20.§).
8. §
Par infrastruktūras projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa
segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu “Par
infrastruktūras projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu
Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu” (prot.Nr.6, 3.§), paredzot:
1. Iesniegt investīciju projektu “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa
segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu konkursā
valsts budžeta finansējuma saņemšanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta
“Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju
ielās Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai 140 742.00 euro apmērā un nodrošināt līdz
valsts budžeta finansējuma izmaksai.
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 2021.gada 30.aprīļa lēmumu “Par infrastruktūras
projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un
Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu” (prot.Nr.6, 3.§).
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9. §
Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas
novadā”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu “Par aizņēmumu
infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”” (prot.Nr.6, 2.§),
paredzot:
1. Iesniegt investīciju projektu “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.
2. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
un Ministru kabineta lēmuma par atbalstu aizņēmuma izsniegšanai projekta “Vainagu ielas
pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai, ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas
Valsts kasē projekta “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” 115 000 EUR
(simtu piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā kā investīciju projektam ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību;
3. Aizņēmumu izņemt 2021.gadā;
4. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi;
5. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2024.gada jūnija mēnesi;
6. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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 2021.gada 30.aprīļa lēmumu “Par aizņēmumu
infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”” (prot.Nr.6,
2.§).
10. §
Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu “Par sadarbību XIV
Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā” (prot.Nr.5, 41.§), paredzot:
1. sadarboties XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu rīkošanā ar biedrību “Siguldas
Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība”;
2. uzdot Siguldas Mākslu skolai “Baltais flīģelis” slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Siguldas
Mākslu skolas “Baltais flīģelis” atbalsta biedrība” par XIV Starptautiskos latviešu jauno
mūziķu meistarkursu digitālajā vidē “Mūzikas interpretācija mūsdienās” organizēšanu,
paredzot, ka:
2.1. Siguldas Mākslu skolai “Baltais flīģelis” nodrošina klavieru skaņošanas, tiešraižu
nodrošināšanas pakalpojumu izdevumu segšanu (1619.00 eiro apmērā), kā arī norises
telpu nodrošināšanu;
2.2. Biedrība nodrošina XIV Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursu digitālajā vidē
“Mūzikas interpretācija mūsdienās” organizēšanu un šī pasākuma organizēšanai pārējo
nepieciešamo finansējumu.
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3.

4.

noteikt, ka finansējums, kas 2021.gada budžetā piešķirts Siguldas Mākslu skolai “Baltais
flīģelis” XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu norisei tiek izlietots atbilstoši tāmē
plānotajam;
par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direktori Jolantu
Bimberi, t.sk. slēgt sadarbības līgumu un veikt citas nepieciešamās darbības meistarkursu
organizēšanai.

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 2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu “Par
sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā” (prot.Nr.5, 41.§).
11. §
Par grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par aizdevuma ņemšanu
līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Krimuldas
vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”” (prot.Nr.1, 21.p.)
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada pašvaldības dome 2021.gada 16.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par
grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par aizdevuma ņemšanu
līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Krimuldas vidusskolas
sporta laukuma rekonstrukcija”” (prot.Nr.1, 21.p.):
1. Grozīt lēmuma lemjošās daļas 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Iesniegt pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 000,- EUR apmērā
(aptuveni 29 % 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” īstenošanai.”
2. Grozīt lēmuma lemjošās daļas 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 1 000 000,- EUR apmērā
(aptuveni 71 % no kopējām projekta izmaksām), kas ir paredzēts un iestrādāts Krimuldas
novada domes 2021. gada budžetā.”
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 16.aprīļa lēmumu “Par
grozījumiem 29.01.2021. Krimuldas novada domes lēmumā “Par aizdevuma ņemšanu
līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Krimuldas
vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”” (prot.Nr.1, 21.p.).
12. §
Par aizņēmuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju
projektam “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība”
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
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Krimuldas novada pašvaldības dome 2021.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu “Par
aizņēmuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam
“Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība”” (prot.Nr.5, 29.p.), kurā nolēma:
1. Atbalstīt investīciju projekta “Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība”
pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
2. Noteikt, ka projekta realizācijas laiks ir līdz 2021.gada 20.oktobrim.
3. Iesniegt pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 186 000,00 EUR apmērā (70.2%
no kopējām projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu
likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu pašvaldības investīciju projekta
“Dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība” īstenošanai.
4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 79 000 EUR apmērā (29.8%
no kopējām projekta izmaksām), kas ir paredzēts un iestrādāts Krimuldas novada domes
2021. gada budžetā.
5. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
6. Pilnvarot Krimuldas novada pašvaldība priekšsēdētāju Linardu Kumski parakstīt ar
projekta realizāciju un aizņēmumu saistītos dokumentus.
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 30.aprīļa lēmumu “Par aizņēmuma
ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “Dienas
aprūpes centra un rehabilitācijas centra būvniecība”” (prot.Nr.5, 29.p.).
13. §
Par atļauju metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un
apstrādes vietas ierīkošanu zemes vienībā ar adresi “Vidzemes šoseja 47.km C”, 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.km C”, 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,
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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.
- 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.km C”, 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.km C”, 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.
Ievērojot iepriekš minēto un, 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:
pieņemt zināšanai un konceptuāli atbalstīt Inčukalna novada pašvaldības domes 2021.gada
21.aprīļa lēmumu “Par atļauju metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas, īslaicīgas
uzglabāšanas un apstrādes vietas ierīkošanu zemes vienībā ar adresi “Vidzemes šoseja
47.km C”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads” (prot.Nr.5-6.§), ar nosacījumu, ka līdz
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidojamās Siguldas novada pašvaldības,
kas kļūs par Inčukalna novada pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēju, izveidošanas,
Inčukalna novada pašvaldības dome nodrošina ar šī lēmuma saistīto turpmāko darbību
tiesiskuma kontroli un nodrošina sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 09.40.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

U. Mitrevics

Piedalījās:

(paraksts)

L. Vorobjova

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:
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