SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Pils ielā 10, Siguldā
2021.gada 1.jūlijā

Nr. 2

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Zane Berdinska, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs,
Erlends Eisaks, Aivars Garančs, Rūdolfs Kalvāns, Linards Kumskis, Uģis Mitrevics, Ance Pētersone,
Līga Sausiņa, Zane Segliņa, Solvita Strausa, Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers,
Mārtiņš Zīverts
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, Finanšu pārvaldes
vadītāja D. Rengarte, galvenā ekonomiste A. Strautmane, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore
L. Līne, galvenās ekonomistes vietniece Z. Reizniece, vecākais datortīklu administrators Dz. Strads,
vecākais datortīklu administrators D. Bērtulis, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja S. Brikmane,
Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne, juriste
M. Skrastiņa, juriste A. Kalniņa
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.13.30
Sēde atklāta plkst.13.32
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, kurš nodrošina Allažu
pagasta, Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas pārraudzību, ievēlēšanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, kurš nodrošina
Inčukalna pagasta, Krimuldas pagasta, Lēdurgas pagasta un Mālpils pagasta pārraudzību,
ievēlēšanu.
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas ievēlēšanu.
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes Sociālās komitejas ievēlēšanu.
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas ievēlēšanu.
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ievēlēšanu.
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.

9. Par Siguldas novada ģerboni.
10. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna konstatējumu
daļas apstiprināšanu.
11. Par reorganizācijas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu.
12. Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu.
13. Par rīcību ar bankas kontiem un paraksta tiesībām.
14. Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada
pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” realizācijai.
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.aprīļa lēmuma “Par aizņēmumu
infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”” (prot.Nr.6,
2.§) pārapstiprināšanu .
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma “Par aizņēmumu
infrastruktūras objektam” (prot.Nr.8, 27.§) pārapstiprināšanu (aizņēmums projekta
“Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” realizācijai).
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmuma “Par
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.21, 16.§) pielikumā.
18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”.
19. Par nolikuma „ Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām
garantijām” apstiprināšanu.
1. §
Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas
nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
140.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, M. Zīverts), pret – 2 (R. Ādamsons, A. Pētersone), atturas – 2 (E. Eisaks, J. Zilvers), dome
nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības saistošos noteikumus „Siguldas novada pašvaldības
nolikums”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, kurš nodrošina Allažu pagasta,
Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas pārraudzību, ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
S. Strausa izvirza domes priekšsēdētāja vietnieka amatam deputāti Līgu Sausiņu.
Citu priekšlikumu nav.
Tiek sagatavotas vēlēšanu zīmes.
Deputātiem tik izdalītas vēlēšanu zīmes, deputāti izdara atzīmes vēlēšanu zīmēs.
Domes priekšsēdētājs veic balsu skaitīšanu un iepazīstina deputātus un klātesošos ar balsošanas
rezultātiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40. pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, M. Zīverts), pret – 2 (R. Ādamsons, A. Pētersone), atturas – 2 (E. Eisaks, J. Zilvers), dome
nolemj:
ievēlēt deputāti L. Sausiņu par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku, kurš
nodrošina Allažu pagasta, Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas pārraudzību.
3. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, kurš nodrošina Inčukalna
pagasta, Krimuldas pagasta, Lēdurgas pagasta un Mālpils pagasta pārraudzību, ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
A. Caucis izvirza domes priekšsēdētāja vietnieka amatam deputātu Linardu Kumski.
R. Ādamsons arī izvirza domes priekšsēdētāja vietnieka amatam deputātu Linardu Kumski.
Citu priekšlikumu nav.
Tiek sagatavotas vēlēšanu zīmes.
Deputātiem tik izdalītas vēlēšanu zīmes, deputāti izdara atzīmes vēlēšanu zīmēs.
Domes priekšsēdētājs veic balsu skaitīšanu un iepazīstina deputātus un klātesošos ar balsošanas
rezultātiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20. pantu, 21. panta pirmās daļas 10. punktu un
40. pantu, 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:
ievēlēt deputātu L. Kumski par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku, kurš
nodrošina Inčukalna pagasta, Krimuldas pagasta, Lēdurgas pagasta un Mālpils pagasta
pārraudzību.
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4. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
U.Mitrevics par Finanšu komitejas locekļu kandidātiem izvirza deputātus: U. Mitrevics, L. Kumskis,
S. Strausa, I. Bernats, A. Garančs.
Citu priekšlikumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
50., 51., 54., 55., 58. un 60.pantu, atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā:
komitejas priekšsēdētājs – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics;
komitejas locekļi - L. Kumskis, S. Strausa, I. Bernats, A. Garančs.
5. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Sociālās komitejas ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
L. Sausiņa par Sociālās komitejas locekļu kandidātiem izvirza deputātus: E. Viļķina, Z. Berdinska,
Z. Segliņa, J. Zilvers, E. Eisaks.
[..]
Citu priekšlikumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
50., 51., 54. un 55.pantu, atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 2 (E. Eisaks,
A. Pētersone), dome nolemj:
ievēlēt Sociālo komiteju šādā sastāvā: E. Viļķina, Z. Berdinska, Z. Segliņa, J. Zilvers, E. Eisaks.
6. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
S. Strausa par Attīstības, tūrisma un sporta komitejas locekļa kandidātiem izvirza deputātus: D. Dukurs,
A. Caucis, M. Zīverts, R. Ādamsons, I. Stupele.
Citu priekšlikumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
50., 51., 54. un 55.pantu, atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
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A. Caucis, D. Dukurs, 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 – 1
(E. Eisaks), dome nolemj:
ievēlēt Attīstības, tūrisma un sporta komiteju šādā sastāvā: D. Dukurs, A. Caucis, M. Zīverts,
R. Ādamsons, I. Stupele.
7. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
L. Kumskis par Izglītības un kultūras komitejas locekļa kandidātiem izvirza deputātus: R. Kalvāns,
L. Sausiņa, K. Zaļais, A. Pētersone, J. Zilvers, I. Stupele, L. Kumskis.
[..]
Citu priekšlikumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
50., 51., 54. un 55.pantu, atklāti balsojot ar 16 balsīm par (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, M. Zīverts), pret – 1 (J. Zilvers), atturas – 2 (R. Ādamsons, K. Zaļais),
dome nolemj:
ievēlēt Izglītības un kultūras komiteju šādā sastāvā: R. Kalvāns, L. Sausiņa, K. Zaļais,
A. Pētersone, J. Zilvers, I. Stupele, L. Kumskis.
8. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības
apvienoto budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu
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
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.punkta 1) apakšpunkts notiec: 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. Lai nodrošinātu iespēju Vangažu pilsētai piekrītošo budžetu nodot Ropažu novadam, Siguldas
novada pašvaldības izveidotajā apvienotajā saimnieciskā gada budžetā Vangažu pilsētas budžets
ir izdalīts atsevišķi un pievienots kā atsevišķs pielikums.
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu,
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Likumu par budžetu un finanšu vadību” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 14.punktu 1) apakšpunktu un 18.punktu, atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Par Siguldas novada
pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam””.
2. Apvienotajā Siguldas novada pašvaldības budžetā ietvert bijušo Siguldas novada, Inčukalna
novada, Krimuldas novada un Mālpils novada pašvaldību 2021.gada budžetus, atsevišķi nodalot
Vangažu pilsētai piekritīgo budžetu.
3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
9. §
Par Siguldas novada ģerboni
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste Anna Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās
pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru –
Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas
pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta. Minētā
likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka katrai Siguldas novadā iekļautajai bijušajai
pašvaldībai ir reģistrēts Ģerboņu reģistrā savs novada ģerbonis. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ģerboņu
likuma 1.panta 3.punktu pašvaldību var reprezentēt tikai viens novada ģerbonis, kā arī lai nodrošinātu no
2021.gada 1.jūlija vienotu novada ģerboņa lietošanu Siguldas novada pašvaldības un to iestāžu
dokumentu veidlapās, pašvaldības apbalvojumos, tīmekļa vietnē un citās saziņas platformās, zīmogos,
reprezentācijas materiālos, pie pašvaldības ēkām izkārtnēs, ir nepieciešams paredzēt, kādu novada
ģerboni Siguldas novada pašvaldība turpmāk lietos.
Ievērojot iepriekš minēto, Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu, kas noteic, ka “publiskai personai ir
tiesības lietot ģerboni, ja tas reģistrēts šajā likumā noteiktajā kārtībā (..)”, 2.1daļu, kas noteic, ka
“pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos nosaka Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības
ģerboņa lietošanas noteikumus”, 6.panta pirmo daļu, kas noteic, ka “Kultūras ministrija veido, uztur un
papildina Ģerboņu reģistru (turpmāk — reģistrs). Reģistrā iekļauj ģerboņa aprakstu, attēlu, ziņas par
tā īpašnieku (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai —
pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un ģerboņa reģistrācijas datumu (..)“, Ministru
kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumu Nr.609 “Noteikumi par informācijas iekļaušanas, izsniegšanas
un aktualizēšanas kārtību Ģerboņu reģistrā” 4.punktu, kas noteic, ka “par izmaiņām Ģerboņu likuma
6.panta pirmajā daļā norādītajās ziņās ģerboņa īpašnieks 30 dienu laikā informē Kultūras ministriju”,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kas noteic, ka tikai dome var “noteikt pilsētas,
novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju”, 31.pantu, kas noteic,
ka “domes var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi
pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”,
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:
6

1. noteikt, ka Siguldas novada pašvaldība turpmāk lieto ģerboni, kas Ģerboņu reģistrā reģistrēts
kā Siguldas novada ģerbonis;
2. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
2.1. Inčukalna novada ģerbonis;
2.2. Krimuldas novada ģerbonis;
2.3. Mālpils novada ģerbonis;
3. uzdot Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Klientu apkalpošanas pārvaldi un Siguldas novada
pašvaldības aģentūru „Siguldas Attīstības aģentūra” izstrādāt saistošos noteikumos, kas nosaka
Siguldas novada simbolikas (t.sk. ģerboņa) lietošanas noteikumus. Līdz minēto noteikumu
spēkā stāšanās brīdim Siguldas novada ģerbonis izmantojams atbilstoši Siguldas novada
pašvaldības domes 2012.gada 15.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par Siguldas novada
simbolikas lietošanu”;
4. aktualizēt Ģerboņu reģistrā informāciju par Siguldas novada ģerboni un ģerboņiem, kas savu
spēku zaudējuši, Klientu apkalpošanas pārvaldei nosūtot iesniegumu Kultūras ministrijai;
5. nosūtīt šo lēmumu Valsts Heraldikas komisijai zināšanai;
6. noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10. §
Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna konstatējumu 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 notiec: 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.
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7. Atbilstoši MKN-671 7.punktam Siguldas novada pašvaldība, lai sagatavotu reorganizācijas plāna
konstatējumu daļu, ir tiesīga piesaistīt zvērinātu revidentu. Siguldas novada pašvaldības Finanšu
pārvaldes speciālisti, sagatavojot reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, nav piesaistījuši
zvērinātu revidentu.
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 noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 3. – 13.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. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna konstatējumu
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. Piecu darbdienu laikā Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt šo lēmumu un reorganizācijas
plāna konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē.
3. Piecu darbdienu laikā pašvaldības domes sekretārei nosūtīt šo lēmumu un reorganizācijas plāna
konstatējumu daļu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
11. §
Par reorganizācijas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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 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.
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3. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 9.punkts noteic,
ka pēc reorganizācijas plāna konstatējumu daļas sagatavošanas reorganizējamā pašvaldība
sagatavo reorganizācijas plāna lēmumu daļu. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu,
reorganizējamā pašvaldība izveido reorganizācijas komisiju, kuras sastāvā iekļauj vienādu skaitu
amatpersonu no reorganizējamās pašvaldības un iegūstošās pašvaldības. Reorganizācijas
komisiju vada reorganizējamās pašvaldības priekšsēdētājs, un tās sēdes tiek protokolētas.
4. Ņemot vērā minētās tiesību normas, lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu,
nepieciešams izveidot reorganizācijas komisiju, kurā iekļautas amatpersonas no Siguldas novada
pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 3.panta
pirmo daļu, 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” 9.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. Izveidot reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:
1.1.Siguldas novada pašvaldības pārstāvji:
1.1.1. Uģis Mitrevics – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Reorganizācijas
komisijas vadītājs;
1.1.2. Dace Rengarte – Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja;
1.1.3. Gunta Mūrmane – Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
nekustamā īpašuma speciāliste;
1.1.4. Edīte Ansfelde – Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
1.1.5. Armands Siliņš – Inčukalna novada domes ekonomists.
1.2.Ropažu novada pašvaldības pārstāvji:
1.2.1. Gunta Ozola – Ropažu novada domes Stopiņu pagasta Administrācijas vadītāja;
1.2.2. Ināra Saliņa – Ropažu novada domes Stopiņu pagasta Finanšu vadības, analīzes un
grāmatvedības nodaļas vadītāja;
1.2.3. Dace Leitāne - Stopiņu novada domes Stopiņu pagasta Juridiskās nodaļas vadītāja;
1.2.4. Ludmila Vorobjova – Ropažu novada pašvaldības domes deputāte;
1.2.5. Rolands Linejs - Ropažu novada domes Stopiņu pagasta nekustamā īpašuma nodokļa
administrators;
2. Noteikt, ka reorganizācijas komisijas sēdi protokolē Siguldas novada pašvaldības domes
sekretāre Elīna Dakša.
3. Reorganizācijas komisijas sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.
4. Reorganizācijas komisija izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļu un mēneša laikā
sagatavo reorganizācijas plāna lēmumu daļas projektu.
5. Noteikt, ka, pamatojoties uz reorganizācijas komisijas lēmumu daļas projektu, reorganizējamā
un iegūstošā pašvaldība neatkarīgi apstiprina reorganizācijas plāna lēmumu daļu.
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12. §
Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
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. Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā daļa noteic, ka, lai risinātu uzdevumus, kuros ir
ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību
biedrības vai iestāties šādās biedrībās. Minētā likuma 95.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldību
sadarbības līgumi slēdzami pašvaldības budžeta ietvaros, ja ir pieņemts attiecīgs domes lēmums
vai arī to noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības nolikumā.
6. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos administratīvi teritoriālās reformas kontekstā noteikto
nosacījumu izpildi, nepieciešams vienoties par sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros un sadarbības līguma slēgšanu.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma
“Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu, 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. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības sadarbību administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu
pilsētu;
2. noslēgt sadarbības līgumu (pielikumā).
13. §
Par rīcību ar bankas kontiem un paraksta tiesībām
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
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1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās
pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo
centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna
pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts,
Siguldas pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka Siguldas novada pašvaldība
ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
2. Siguldas novadā iekļautajām pašvaldībām ir norēķinu konti komercbankās un Valsts kasē. No
2021.gada 1.jūlija ir nepieciešams noteikt turpmāko rīcību ar apvienoto pašvaldību norēķinu
kontiem komercbankās. Rīcību ar norēķinu kontiem Valsts kasē nosaka Valsts kases sagatavotie
metodiskie materiāli.
3. Lai nodrošinātu pēc 2021.gada 1.jūlija Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju un citu partneru
iespējas veikt maksājumus ērti un pierasti, kā arī, lai veicinātu pašvaldības finanšu plūsmu, ir
nepieciešams saglabāt apvienoto pašvaldību norēķinu kontus komercbankās līdz 2021.gada
31.decembrim.
4. Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības finansiālās darbības nepārtrauktību, maksājumu
veikšanu, ir nepieciešams noteikt paraksta tiesības bankās pēc 2021.gada 1.jūlija.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu ir izdevusi metodiku 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības
uzsākšanai, iesakot domes deputātiem pieņemt lēmumu par amatpersonām, kurām vēl bez domes
priekšsēdētāja tiek piešķirtas paraksta tiesības. Šo amatpersonu skaitā var būt domes
priekšsēdētāja vietnieks (-ki), izpilddirektors, galvenais grāmatvedis u.c.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu 8.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. Noteikt, ka Siguldas novadā apvienoto pašvaldību norēķinu konti komercbankās tiek
saglabāti pilnā funkcionalitātē līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. Noteikt pirmā paraksta tiesības komercbankās un Valsts kasē maksājumu veikšanai Siguldas
novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītājai un galvenajai grāmatvedei un otrā paraksta
tiesības Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vecākajiem grāmatvežiem atbilstoši
amata pienākumiem.
3. Uzdot Siguldas novada pašvaldībai izvērtēt norēķinu kontu komercbankās skaita un
detalizācijas lietderību, sagatavot priekšlikumus norēķinu kontu slēgšanai.
4. Uzdot Finanšu pārvaldes vadītājai organizēt lietotāju tiesību noformēšanu un maksājumu
veikšanu komercbankās un Valsts kasē.
14. §
Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības
ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” realizācijai
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
[..]
Siguldas novada pašvaldība 2020.gada 16.jūlijā pieņēma lēmumu “Par piedalīšanos projektā
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās
teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.8, 19.§), paredzot:
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1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu iesniegumu otrajā atlases
kārtā ar projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības
ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve”.
2. Paredzēt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 12% apmērā jeb 175 680 EUR un
priekšfinansējumu 10% apmērā jeb 146 400 EUR no kopējās projekta attiecināmo izmaksu
summas.
3. Pēc projekta apstiprināšanas projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē 2021.gadā.
2020.gada 23.decembrī Siguldas novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstnošanu Nr. 3.3.1.0/20/I/015 par projekta
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās
teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” īstenošanu, paredzot kopējos izdevumus 1 223 090.98 EUR, no tiem
attiecināmie izdevumi 1 223 090.98 EUR, atbalsta summa 88,00% no attiecināmajiem izdevumiem
1 076 320.06 EUR, no tās ERAF finansējums 1 039 627.33EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām:
3,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 36 692,73 EUR, pašvaldības – Finansējuma
saņēmēja – finansējums: 12,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 146 770,92 EUR. Ir
paredzēta iespēja projekta realizācijai saņemt avansa maksājumu 90%apmērā no piešķirtā ERAF
finansējuma.
Projekta realizācijai ir veikti iepirkumi projektēšanai, būvniecībai, būvuzraudzībai un
autoruzraudzībai. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 707 904.55EUR. Precizēts ERAF
finansējums 601 757.12EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(A. Pētersone), dome nolemj:
1. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu
ceļa pārbūve” 166 000 EUR (simtu sešdesmit seši tūkstoši euro) apmērā kā Eiropas
Savienības fondu līdzfinansēta projekta īstenošanai;
2. aizņēmumu izņemt 2021.gadā;
3. aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi;
4. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2024.gada jūlija mēnesi;
5. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
15. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.aprīļa lēmuma “Par aizņēmumu
infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”” (prot.Nr.6, 2.§)
pārapstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
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.
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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.
Ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidota Siguldas novada pašvaldība, apvienojot Inčukalna novada
pašvaldību (izņemot Vangažu pilsētu), Krimuldas novada pašvaldību, Mālpils novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu “Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. (..)”. Ņemot vērā iepriekš minēto, jaunizveidotās Siguldas novada
pašvaldības domei ir nepieciešams pārapstiprināt apvienoto novadu domju pieņemtos lēmumus attiecībā
uz aizņēmumiem, par kuriem vēl nav noslēgti aizņēmuma līgumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(A. Pētersone), dome nolemj:
pārapstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.aprīļa lēmumu “Par aizņēmumu
infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”” (prot.Nr.6, 2.§).
16. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma “Par aizņēmumu
infrastruktūras objektam” (prot.Nr.8, 27.§) pārapstiprināšanu (aizņēmums projekta “Lauku
ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” realizācijai)
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Siguldas novada pašvaldības Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir
paredzēts līdz 2022.gadam īstenot projektu “Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija
uzņēmējdarbības atbalstam”. Indikatīvā projekta realizācijas summa ir 1 044 123.86 EUR, no kuriem
ERAF finansējums - 887 505.28 EUR. Projektā paredzēts radīt 38 jaunas darba vietas, samazināt
degradētā teritoriju 3,5 ha platībā, piesaistīt nefinanšu investīcijas 50 000 EUR apmērā.
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 16.jūlijā pieņēma lēmumu “Par aizņēmumu
infrastruktūras objektam” (prot.Nr.8, 27.§), paredzot:
1. realizēt projektu “Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam”
atbilstoši sagatavotajam pieteikumam;
2. paredzēt projektam nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 12% apmērā jeb 125 294.86
EUR;
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3. ņemt aizņēmumus Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Lauku ielas pārbūve, teritorijas
revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” 456 000 EUR (četri simti piecdesmit seši tūkstoši
euro) apmērā kā Eiropas Savienības fondu līdzfinansētam projektam;
4. aizņēmumu izņemt vidējā termiņā;
5. aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi;
6. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2023.gada augusta mēnesi;
7. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
8. Projekts “Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” nav
uzskatāms par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē.
2020.gada 29.jūlijā Siguldas novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza
vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/20/I/006 par projekta “Lauku
ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanu, paredzot kopējos
izdevumus 1 044 123.87 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 1 044 123.87 EUR, atbalsta summa
88,00% no attiecināmajiem izdevumiem 918 829.01 EUR, no tās ERAF finansējums 887 505.29EUR,
valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 3,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 31 323.72
EUR, pašvaldības – Finansējuma saņēmēja – finansējums: 12,00% no attiecināmajiem izdevumiem,
nepārsniedzot 125 294.86 EUR. Ir paredzēta iespēja projekta realizācijai saņemt avansa maksājumu
90%apmērā no piešķirtā ERAF finansējuma.
Projekta realizācijai ir veikti iepirkumi projektēšanai, būvniecībai, būvuzraudzībai un
autoruzraudzībai. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 1 244 898.82 EUR.
Ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidota Siguldas novada pašvaldība, apvienojot Inčukalna novada
pašvaldību (izņemot Vangažu pilsētu), Krimuldas novada pašvaldību, Mālpils novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu “Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. (..)”. Ņemot vērā minēto, jaunizveidotās Siguldas novada pašvaldības
domei ir nepieciešams pārapstiprināt apvienoto novadu domju pieņemtos lēmumus attiecībā uz
aizņēmumiem, par kuriem vēl nav noslēgti aizņēmuma līgumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(A. Pētersone), dome nolemj:
pārapstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par aizņēmumu
infrastruktūras objektam” (prot.Nr.8, 27.§).
17. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmuma “Par
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu” (prot.Nr.21, 16.§) pielikumā
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
[..]
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Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 21.decembrī pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.21,
16.§) nosakot, ka ir piemērojama maksa par A4 formāta lapas izdruku no datora.
Kopš 2021.gada 1.jūnija iedzīvotājiem ir iespēja iegūt vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas
sertifikātus elektroniski vai papīra formā. Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var apskatīt
tīmekļa vietnē covid19sertifikats.lv.
Lai nodrošinātu, ka iespēja izdrukāt digitālos Covid-19 sertifikātus ir visiem Siguldas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem būtu nepieciešams noteikt 100% atvieglojumu attiecībā uz samaksu par A4
formāta lapas izdruku, ja tiek izdrukāts digitālais Covid-19 sertifikāts, kuru personas vietā elektroniski
pieprasa un izdrukā Klientu apkalpošanas pārvaldes darbinieki vai ja personas vēlas izdrukāt digitālo
Covid-19 sertifikātu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.
333 “Kārtībā, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 2015.gada 30.septembra Siguldas novada pašvaldības noteikumiem
Nr.15 “Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” (prot. Nr.15, 13.§),
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:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmuma “Par
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu” (prot.Nr.21, 16.§) pielikumā, papildinot tā 2.2.1. punktu ar atsauci:
“*Ja tiek veikta digitālā Covid-19 sertifikāta izdruka, Siguldas novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem tiek piemērota atlaide 100% apmērā”.
18. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punkta pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas izrietošā pārvaldes uzdevuma - pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā pretplūdu
pasākumu veikšanu - efektīvu izpildi, ir sagatavots deleģēšanas līguma ar SIA “SALTAVOTS” projekts.
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, tai skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu;
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanā. Pārvaldes uzdevumu
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var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā
pašvaldība;
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus;
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu konstatē
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus;
SIA „SALTAVOTS” ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā darbojas kopš 1992.gada 3.jūlija. 2003.gada
1. augustā Siguldas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas pašvaldību uzņēmums “SALTAVOTS”
tika pārreģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā. Atbilstoši Komerclikumam un citiem
normatīvajiem aktiem tika izveidota SIA “SALTAVOTS”;
SIA „SALTAVOTS” statūtos noteiktie komercdarbības mērķi Siguldas novada administratīvās
teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības
apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem ir: ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai
līdz padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma
lietotājam; notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos; lietus notekūdeņu
apsaimniekošana;
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „SALTAVOTS” darbojas pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtu licenci ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai:
ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens
piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanai
un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai
virszemes ūdensobjektos Siguldas novadā un tai ir tiesības un pienākumi veikt nepārtrauktu
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nodrošinot un uzturot minētā pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamos objektus, ievērojot regulējamajā nozarē noteikto pakalpojumu drošības prasību
ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas prasību atbilstību likumam „Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” un regulējamās nozares normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem,
standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu kvalitāti.
SIA „SALTAVOTS” Pašvaldības administratīvajā teritorijā efektīvi nodrošina no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta izrietošu uzdevumu – ūdensapgādes,
kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu,
lietus kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu;
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs
slēdz līgumu par tādas personas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm, vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm: 1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas
izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai
tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs; 2) vairāk nekā 80 procentus no
tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja
kontrolēto personu interesēs; 3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā
kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un
Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un
kam nav izšķirošas ietekmes uz to. SIA “Saltavots” atrodas tādā pasūtītāja kontrolē. Stratēģiskie
mērķi un no tiem izrietošie lēmumi, uzdevumi un rīcības tiek saskaņotas ar kapitāla daļu turētāju,
vidēja termiņa stratēģijas apstiprināšana u.c. atbilstoši normatīvo aktu prasībām. SIA
„SALTAVOTS” ir Pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Pašvaldībai.
SIA „SALTAVOTS” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus Pašvaldībai
izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktā noteiktās autonomās
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kompetences komunālo pakalpojumu un pašvaldības administratīvās teritorijas sanitārās tīrības
nodrošināšanā. Minētās kompetences īstenošana Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir
pašvaldības kapitālsabiedrības - SIA „SALTAVOTS” darbības joma un no šīs kompetences
izrietošie uzdevumi šobrīd sastāda vairāk kā 80 procentus no SIA „ SALTAVOTS” kopējā
apgrozījuma.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta
pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 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:
atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildinformācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
19. §
Par nolikuma „ Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām
garantijām” apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturto daļu, 42.panta devīto daļu, atklāti balsojot 17 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
1. apstiprināt nolikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām
garantijām”;
2. noteikt, ka nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.15.46.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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