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Mārtiņš Zīverts
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vadītāja D. Rengarte, galvenā ekonomiste A. Strautmane, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore
L. Līne, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs R. Plešaunieks, vecākais datortīklu administrators
Dz. Strads, vecākais datortīklu administrators D. Bērtulis, Juridiskās pārvaldes juriste M. Skrastiņa,
Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša, datu un informācijas drošības vadītājs A. Vecvanags
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.09.30
Sēde atklāta plkst.09.31
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļas
apstiprināšanu.
2. Par Vangažu pilsētas plānotā budžeta 2021. gadam nodošanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
nolikuma apstiprināšanu.

1. §
Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļas
apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā daļa noteic,
ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas,
uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī
apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci
šajos jautājumos.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts noteic: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31.
decembrim:1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali
attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta ietilpst
Ropažu novadā.
4. Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā
notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā.
5. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” (turpmāk – MKN-671) 8.punkts noteic, ka Reorganizējamās pašvaldības dome
izskata un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto
lēmumu piecu darbdienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai
iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē.
6. Atbilstoši iepriekš minētajam, Siguldas novada pašvaldības Inčukalna Finanšu nodaļas speciālisti
ir sagatavojuši reorganizācijas plāna konstatējumu daļā iekļaujamo informāciju attiecībā uz
Vangažu pilsētu.
7. 2021.gada 1.jūlijā ir pieņemts Siguldas novada pašvaldības domes lēmums “Par Siguldas novada
pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu”
(prot.Nr.2, 10.§).
8. 2021.gada 1.jūlijā ir pieņemts Siguldas novada pašvaldības domes lēmums “Par reorganizācijas
komisijas izveidošanu” (prot.Nr.2, 11.§).
9. Reorganizācijas komisija ir izvērtējusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļu un 2021.gada
2.jūlijā ar reorganizācijas komisijas lēmumu ir apstiprināts reorganizācijas plāna lēmumu daļas
projekts” (prot.Nr.1, 1.§).
10. MKN-671 13.punkts noteic, ka Reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības domes lēmumu par
reorganizācijas plāna lēmumu daļas apstiprināšanu pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus līdz
kārtējā saimnieciskā gada beigām. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta zināšanai
administratīvo teritoriju robežu grozīšanā iesaistītajai pašvaldībai un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās tīmekļvietnē, kā arī publicē attiecīgo pašvaldību
tīmekļvietnēs.
11. MKN-671 16.punkts noteic, ka Pēc tam kad reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības domes
priekšsēdētāji ir parakstījuši pieņemšanas un nodošanas aktus un nodevuši attaisnojuma
dokumentu atvasinājumus, reorganizējamās pašvaldības institūcijas, finanses, manta, tiesības un
saistības pāriet iegūstošajai pašvaldībai.
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 3.panta
pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
desmito daļu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas”, atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas - nav,
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļu:
1.1.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas institūcijas (1.pielikums);
1.2.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta (2.pielikums):
1.2.1. Būves (2.pielikums – 1.saraksts);
1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 2.saraksts);
1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 3.saraksts);
1.2.4. Kustamie īpašumi (2.pielikums – 4.saraksts);
1.3.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas saistības (3.pielikums):
1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības;
1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti:
1.3.2.1.1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā;
1.3.2.1.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta;
1.3.2.1.3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi;
1.3.3. Īstermiņa saistības.
2. Nodot Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļā
iekļautās institūcijas, finanses, mantu, tiesības un saistības Ropažu novada pašvaldībai ar
pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam parakstīt Vangažu pilsētas institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pieņemšanas – nodošanas aktu.
4. Piecu darbdienu laikā Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt šo lēmumu un reorganizācijas
plāna konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē.
5. Piecu darbdienu laikā pašvaldības domes sekretārei nosūtīt šo lēmumu un reorganizācijas plāna
lēmumu daļu Ropažu novada pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
6. Kārtējā domes sēdē lemt par grozījumu izdarīšanu Sadarbības līgumā, svītrojot 3.1.punktu;
papildināt 3.2.punktu aiz vārdiem “Dzimtsarakstu nodaļas” ar vārdiem “un Inčukalna Mūzikas
un Mākslas skola”, un aiz vārdiem “Ropažu novada pašvaldībai” ar vārdiem “atsevišķi sadalot
amatpersonām/ darbiniekiem pienākumu pildīšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus un
aprīkojumu”.
2. §
Par Vangažu pilsētas plānotā budžeta 2021. gadam nodošanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste, Ekonomikas nodaļas vadītāja A. Strautmane
[..]
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) Pārejas noteikumu
18.punkts noteic, ka pēc 2021.gada 1.jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldību
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saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes
vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmās sēdes tos apstiprina.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts noteic: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31.
decembrim:1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali
attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta ietilpst
Ropažu novadā.
4. 2021.gada 1.jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2/2021
“Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” (prot.Nr.1, 8.§). Lai
nodrošinātu iespēju Vangažu pilsētai piekrītošo budžetu nodot Ropažu novadam, Siguldas
novada pašvaldības izveidotajā apvienotajā saimnieciskā gada budžetā, Vangažu pilsētas
plānotais budžets ir izdalīts atsevišķi un pievienots kā atsevišķs pielikums.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu “Par budžetu un
finanšu vadību” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 14.punktu,
atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas - nav, dome
nolemj:
1. Nodot Siguldas novada Vangažu pilsētas plānoto budžetu 2021.gadam (pielikumā) Ropažu
novada pašvaldībai iekļaujot Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības
Vangažu pilsētas institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pieņemšanas – nodošanas
aktā.
2. Laika periodā līdz 2021.gada 31.decembrim sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību veikt
nodotā Vangažu pilsētas plānotajā budžetā ietvertās informācijas precizēšanu par to
sagatavojot un elektroniski parakstot atsevišķu pielikumu.
3. Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldei pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas sagatavot Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 2/2021 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
grozījumu projektu virzīšanai apstiprināšanai kārtējā domes sēdē.
3. §
Par Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša
[..]
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par
psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru
kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijai ir
piešķirts finansējums, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid19 pandēmijas laikā.
Atbalsta programmu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai skolēnu 2021.gada vasaras
brīvlaikā īsteno Valsts izglītības satura centrs un Siguldas novada pašvaldība saskaņā ar noslēgto
sadarbības līgumu Nr. SNP/2021/1 (turpmāk – Līgums).
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Organizējot un nodrošinot bērnu un jauniešu nometņu norisi, jānodrošina to pieejamība bērniem
un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un
kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā,
akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu
likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.
Valsts atbalsta apjoms nometņu organizēšanai katrā pašvaldībā tiek piešķirts atbilstoši bērnu un
jauniešu skaitam pašvaldībā, plānojot 10% no pašvaldībā deklarēto bērnu skaita vecumā no 7 līdz 18
gadiem iesaisti. Siguldas novada pašvaldībai nometņu īstenošanai no valsts budžeta līdzekļiem paredzēti
– 39 376,50 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīssimt septiņdesmit seši euro, piecdesmit centi) EUR.
Nometņu īstenošanai nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu
vasaras nometņu konkursa nolikumu.
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā
atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada
27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Līguma 1.pielikumā pievienoto Vadlīniju
programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 31.pantu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 19
balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu;
2. Izglītības pārvaldei sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību pārvaldi nodrošināt konkursa publicitāti;
3. Izglītības pārvaldei organizēt līgumu noslēgšanu un nometņu īstenošanas kontroli.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.10.01.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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