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 3.jūnijā
Sēdi vada:

Nr.10
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Sausiņa

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 – Juridiskās pārvaldes juriste Anna
Kalniņa, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore Laura Līne,
Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte, Informācijas tehnoloģiju
nodaļas vadītājs R. Plešaunieks

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.9.02

Darba kārtība:
1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un
labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” iesniegšanu, pašvaldības līdzfinansējuma
noteikšanu un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē.
3. Par Vienošanās Nr. 2 pie Sadarbības līguma Nr. 2020/855 “Par Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai” slēgšanu.

4. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni
pārbūve” īstenošanai.
5. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās
inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai.
6. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
1. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Mālpils novada pašvaldības dome 2021.gada 26.maijā pieņēmusi lēmumu “Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.8/8. 2., 3.p.), ar ko tika apstiprināti pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu izsoļu rezultāti:
1.1. Apstiprināt 2021.gada 17.maijā notikušās nekustamā īpašuma “Laukmales”, kadastra
Nr.8074 003 0955, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,07 ha platībā,
kadastra apzīmējums 8074 003 1040, izsoles rezultātus.
1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [V.Ā.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Laukmales”, kadastra Nr. 8074 003 0955, kas atrodas Mālpils
novadā un sastāv no zemes vienības 2,07 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 1040,
atsavināšanu par nosolīto cenu 9700,00 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti euro).
2.1. Apstiprināt 2021.gada 17.maijā notikušās nekustamā īpašuma “Melioratoru iela 9”,
kadastra Nr. 8074 003 1015, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības
0,4026 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 1005, un mašīnu šķūņa ēkas 770,6 m2 platībā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0256 002, izsoles rezultātus.
2.2. Slēgt pirkuma līgumu ar [O.M.C.], personas kods [personas kods], deklarētā adrese
[adrese], par nekustamā īpašuma “Melioratoru iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 1015, kas atrodas
Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,4026 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
003 1005, un mašīnu šķūņa ēkas 770,6 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0256 002,
atsavināšanu par nosolīto cenu 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro).
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (L. Sausiņa, L. Vorobjova, S. Strausa), pret – nav,
atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada pašvaldības domes 2021.gada 26.maija lēmumu “Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.8/8, 2., 3.p.).
Sēdei pievienojas komisijas loceklis L. Kumskis, plkst.9.06. Turpmāk balsošanā piedalās 4
komisijas locekļi.
2. §
Par investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un
labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” iesniegšanu, pašvaldības līdzfinansējuma
noteikšanu un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
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, paredzēts Mālpils vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana.
Investīciju projektā paredzēta mācību telpu (sākumskolas, ķīmijas un trīs svešvalodu kabineti,
speciālo programmu bērnu individuālo nodarbību telpa, atbalsta personāla kabineti) remontdarbi
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un labiekārtošana, nodrošinot mācību vides atbilstību mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības
nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. Lai nodrošinātu drošu, ekonomisku un ilgtspējīgu
infrastruktūru, paredzēta centrālās elektrosadales pārbūve, nomainot sadalnes un kabeļu tīklu.
Investīciju projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.
Investīciju projektā “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana,
elektrosadales tīkla pārbūve” paredzēto remontdarbu plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma
procedūras Nr. MND 2021/9 rezultātiem, ir 141 566,98 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis (PVN) 24 569,48 EUR.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku
būvnoteikumi” 7.panta 1.daļu, būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami, ja ēkā vai telpu
grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas, slodzi
nenesošās sienas, starpsienas un koplietošanas inženiertīklus. Inženiertīklu pārbūvei izstrādāts
tehniskais projekts. Investīciju projektu paredzēts īstenot 3 mēnešu periodā no līgumu noslēgšanas
dienas, darbus uzsākot līdz jūlija mēneša sākumam.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 14 156,98 EUR apmērā (10%),
investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 127 410 EUR apmērā.
Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10 % no
prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību
izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai” 2. punkts nosaka,
pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas vērsti uz izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai
veselībai drošos apstākļos.
Ievērojot teikto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas
mācību telpu remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” pieteikumu iesniegšanai
Izglītības un zinātnes ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 141 466,98 EUR apmērā.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās izvērtēšanas komisijas lēmuma saņemšanas
par atbalstu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projektam valsts aizdevumu saņemšanai, būs
nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts kasē aizņēmuma 127 410,00 EUR apmērā saņemšanai
projekta īstenošanai.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa
noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts
budžeta aizņēmumu saņemšanai” 2., 5. un 11.punkta, Mālpils novada dome 2021.gada 26.maijā
un 2.jūnijā lēma:
1. Atbalstīt investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un
labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” īstenošanu un iesniegt Izglītības un zinātnes
ministrijā investīciju projekta pieteikumu.
2. Projekta kopējais finansējums 141 566,98 EUR, Mālpils novada pašvaldības
līdzfinansējums 14 156,98 EUR, nepieciešamais aizņēmums 127 410 EUR apmērā.
3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs - 2021.gada augusts.
4. Pieprasīt aizņēmumu 127 410,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
5. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
6. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
7. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar projekta
realizāciju un aizņēmuma iesniegšanu saistītos dokumentus.
8. 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 (L. Sausiņa, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa), pret
– nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
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atbalstīt Mālpils novada domes 2021.gada 26.maija lēmumu “Par investīciju projekta
“Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla
pārbūve” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu” (prot.Nr. 8/12.) un
2021.gada 2.jūnija lēmumu “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta
“Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana un elektrosadales tīkla
pārbūve” īstenošanai” (prot.Nr.9/1.).
3. §
Par Vienošanās Nr. 2 pie Sadarbības līguma Nr. 2020/855 “Par Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai”
slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Komentāru sniedz R. Plešaunieks, D. Rengarte
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
1. Starp Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām 2020.gada
15.oktobrī parakstītais Sadarbības līguma Nr.2020/855 “Par Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai”(turpmāk – Sadarbības līgums), 1.1.2.apakšpunkts
paredz kopīgi
sasniedzamo attīstības un rīcības virzienu noteikšanu un stratēģisko mērķu identificēšanu,
tai skaitā attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, jaunveidojamā Siguldas novada
pašvaldībā (Allažu pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts;
Mālpils pagasts; Mores pagasts; Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta) šādās galvenajās
darbības jomās: A. Stratēģiskie mērķi: [..] -efektīva pārvalde.
2. Lai jaunveidojamais Siguldas novads spētu realizēt Administratīvi teritoriālās reformas
izvirzītos mērķus, ir nepieciešama Siguldas, Mālpils, Krimuldas un Inčukalna novadu
informāciju un telekomunikāciju tehnoloģiju (turpmāk - IKT) resursu, informāciju sistēmu
(turpmāk- IS) apvienošana un optimizācija, iekļaujot datu migrāciju un sapludināšanu no
dažādām novadu pašvaldību izmantotajām IS.
3. Datu migrācijas scenāriju testēšanu un datu pārnešanu, lai atsevišķiem dokumentu vadības,
finanšu un grāmatvedības procesiem tiktu nodrošināta nepārtrauktība pēc 1.jūlija, ir
nepieciešams veikt pirms faktiskās novadu apvienošanās datuma. Datu migrācijas procesā
tiek paredzēta datu izgūšana no novadu izmantotajām ZZDats G-VEDIS, Lietvaris, kā arī
Pakalns IS;
4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6.panta
1.punkts noteic, ka veicot personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad,
ja ir piemērojams vismaz viens no 6. panta pirmajā punktā minētajiem pamatojumiem datu
subjekta] piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo
interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana;
5. Lai realizētu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 5.panta otrajā daļā
noteikto, nepieciešams noslēgt starp novadu pašvaldībām savstarpēju vienošanos
savstarpējai datu un personu datu apmaiņai, kā arī tiek paredzēta savstarpējo līgumu
slēgšanai ar attiecīgajiem IS uzturētājiem.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (L. Sausiņa, L. Vorobjova,
L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisija nolemj:
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atbalstīt Vienošanās Nr.2 pie Sadarbības līguma Nr.2020/855 “Par Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai”
slēgšanu saskaņā ar pielikumu.
4. §
Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi–Pilskalni
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.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošana 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 Baņģi - Pilskalni pārbūve netika
uzsākta. Lai īstenotu pārējo Investīciju plānā paredzēto grants ceļu posmu pārbūvi, nepieciešams
aizņēmums Valsts kasē.
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.
Pamatojoties uz 2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/1., Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma saņemšanai
investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai.
Saskaņā ar 2021.gada 31.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.357 “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 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.
Ievērojot teikto, nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts Kasē aizņēmuma 469 570,00
EUR apmērā saņemšanai investīciju projekta īstenošanai.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un, pamatojoties uz Ministru kabineta
2021.gada 31.maija rīkojumu Nr.357 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Mālpils
novada dome 2021.gada 2.jūnijā lēma:
1. Pieprasīt aizņēmumu 469 570,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar aizņēmuma
iesniegšanu 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 (L. Sausiņa, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa), pret
– nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts
kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanai” ( prot.Nr.9/2.).

5

5. §
Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās
inženierkomunikāciju 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 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 ir 104 815,32 EUR, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18 191,09 EUR.
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.
Pamatojoties uz 2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/2., Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma saņemšanai
investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai.
Pēc Ministru kabineta rīkojuma par atbalstu pašvaldības investīciju projektam valsts
aizdevumu saņemšanai, būs nepieciešams sagatavot pieteikumu Valsts kasē aizņēmuma 89 093,00
EUR apmērā saņemšanai projekta īstenošanai.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta Mālpils novada dome 2021.gada 2.jūnijā
lēma:
1. Pieprasīt aizņēmumu 89 093,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar aizņēmuma
iesniegšanu 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 (L. Sausiņa, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa), pret
– nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts
kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”
īstenošanai” (prot.Nr.9/3.).
6. §
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības rīkotā iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
9.pantam “Gājēju pāreju izbūve Parka ielā posmā no Oskara Kalpaka ielas līdz Ata Kronvalda
ielai Siguldā, Siguldas novadā” id. Nr. SNP 2021/21 (turpmāk – iepirkums) piedāvājumus
iesniedza divi pretendenti – SIA “Kvinta BCL” (piedāvātā cena 54 657,67 EUR (bez PVN))
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un SIA "Strauteks" (piedāvātā cena 54 207,00 EUR (bez PVN)), piedāvājuma izvēles kritērijs:
zemākā piedāvātā kopējā cena EUR (bez PVN).
1. Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija 2021.gada 26. maijā pieņēma
lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Strauteks", reģ. Nr. 40103623844.
2. Iepirkuma līguma termiņš ir 2 (divi) mēneši.
3. Iepirkuma līguma summa 54 207,00 EUR (bez PVN).
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (L. Sausiņa, L. Vorobjova, L. Kumskis, S. Strausa),
pret - nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par gājēju pāreju izbūvi Parka ielā posmā no Oskara
Kalpaka ielas līdz Ata Kronvalda ielai Siguldā, Siguldas novadā ar SIA "Strauteks",
reģ. Nr. 40103623844, par summu 54 207,00 EUR (bez PVN) ar izpildes termiņu 2
mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 09.26.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

L. Sausiņa

Piedalījās:

(paraksts)

L. Vorobjova

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

Protokolēja:
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