DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Zinātnes ielā 7, Siguldā
2021. gada 11. novembrī

Nr. 12

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Linards Kumskis, Līga Sausiņa, Solvita Strausa, Ina
Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Reinis Ādamsons (aizņemtības darbā dēļ), Zane Berdinska (personīgu iemeslu dēļ), Aivars
Garančs (aizņemtības darbā dēļ), Dainis Dukurs (aizņemtības darbā dēļ), Rūdolfs Kalvāns (personīgu
iemeslu dēļ), Ance Pētersone (aizņemtības darbā dēļ), Zane Segliņa (nezināmu iemeslu dēļ), Jānis Zilvers
(aizņemtības darbā dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne,
Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu
administrators Dz. Strads
Piedalās: Ainārs Liepiņš, Agris Bukovskis
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 16.03
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Krimuldas
vidusskolas izglītojamiem.
2. Par Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
3. Par Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
1. §
Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Krimuldas
vidusskolas izglītojamiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
2021. gada 10. septembrī Siguldas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu Krimuldas vidusskolā, Skolas ielā, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā,

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma noteikumiem. Iepirkuma uzvarētāja piedāvāta
cena par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju 1.–12.klašu ir 1,65 euro, neieskaitot PVN. Ar PVN ir
2,00 euro. Siguldas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem piemērotā ēdināšanas pakalpojuma maksa
par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju 5.–12.klasēm ir 1,55 euro ar PVN, savukārt 1.–4.klasēm –
1,42 euro ar PVN.
Izglītības likuma 59.panta 3.1daļa noteic, ka “to izglītojamo ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs
klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no valsts budžeta Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā,
kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts
izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā
ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts”.
Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. punkts noteic, ka valsts budžeta
līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs – 0,71 euro dienā. Minēto noteikumu
8.punkts noteic, ka “ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors
ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai”.
Lai neveidotos situācija, ka Siguldas pilsētas teritorijā un Krimuldas pagasta teritorijā esošo
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem par kompleksajām pusdienām tiek piemērotas dažādas maksas,
Izglītības pārvalde izsaka priekšlikumu paredzēt Krimuldas vidusskolas izglītojamiem par kompleksajām
pusdienām tādu pašu maksu, kāda ir Siguldas pilsētas izglītības iestādēs 1.–12.klašu izglītojamiem,
sedzot no pašvaldības budžeta starpību starp pakalpojuma sniedzēja piedāvāto maksu un maksu kāda ir
Siguldas pilsētas izglītības iestādēs 1.–12.klašu izglītojamiem. Tātad starpība, ko pašvaldība finansētu
1.–4.klašu izglītojamo ēdināšanai ir 1,29 euro (t.i. 0,71 euro ir finansējums, ko līdz lēmuma pieņemšanai
pašvaldība nodrošināja saskaņā ar Izglītības likuma 59.panta 3.1daļu, un 0,58 euro ir pašvaldības
finansējums, kas papildus tiek paredzēts saskaņā ar šo lēmumu). Savukārt 5.–12. klašu izglītojamo
ēdināšanai – 0,45 euro.
Ievērojot iepriekš minēto, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktā noteikto pašvaldības
pienākumu noteikt “(..) tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība”, un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantā noteikto “pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī
ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas
23. punktu, Izglītības likuma 59. panta 3.1 daļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu
Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai” 3. un 8.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 11. novembra ārkārtas sēdes
atzinumu (prot. Nr.7, 1. §), atklāti balsojot ar 10 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, L. Kumskis,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.

daļēji finansēt no pašvaldības budžeta Krimuldas vidusskolas izglītojamiem komplekso
pusdienu porcijas šādā apjomā:
1.1. 1.–4.klases izglītojamiem par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju – 1,29 euro (ar
PVN);
1.2. 5.–9.klases izglītojamiem par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju – 0,45 euro (ar
PVN), ja nav neizmantoti valsts budžeta līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai saskaņā
ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
8.punktu;
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10.–12.klases izglītojamiem par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju – 0,45 euro (ar
PVN);
līdzekļus komplekso pusdienu finansēšanai paredzēt no Krimuldas vidusskolas budžeta;
pašvaldības finansējuma apmēru pārskaitīt Krimuldas vidusskolas ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējam atbilstoši nodrošinātajam pakalpojuma apjomam.
1.3.

2.
3.

2. §
Par Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo: Personāla pārvaldes vadītāja S. Grāvīte
[..]
Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr.3 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 7.17.apakšpunkts noteic, ka Siguldas novada pašvaldības administrācijas sastāvā
ir izveidota Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvalde (turpmāk - Pārvalde). Lai nodrošinātu
Pārvaldes darbību, no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim tika izsludināta pretendentu
pieteikšanās uz vakanto Pārvaldes vadītāja amatu. Lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanu un izvirzītu
atbilstošāko kandidātu Pārvaldes vadītāja amatam, ar Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Uģa Mitrevica 2021. gada 3. novembra rīkojumu Nr.A-3.1/4/59 “Par pretendentu atlases komisijas
sastāva apstiprināšanu” izveidota pretendentu atlases komisija. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas
atzinumu, kā piemērotāko kandidātu Pārvaldes vadītāja amatam komisija izvirza Aināru Liepiņu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 40. panta pirmo un
ceturto daļu, kas nosaka, ka balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska un par pašvaldības pagasta vai
pilsētas pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm, 69. panta pirmās
daļas 4. punktu, 69.1 panta piekto daļu, Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 7.17. apakšpunktu, ievērojot pretendentu
atlases komisijas atzinumu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti balsojot ar vēlēšanu
zīmēm ar 8 balsīm par (L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 2 ( I. Bernats, A. Caucis), dome nolemj:
iecelt Aināru Liepiņu, personas kods [KODS], par Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības
pārvaldes vadītāju no 2021. gada 15. novembra.
3. §
Par Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo: Personāla pārvaldes vadītāja S. Grāvīte
[..]
Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr.3 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 7.19. apakšpunkts noteic, ka Siguldas novada pašvaldības administrācijas sastāvā
ir izveidota Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvalde (turpmāk- Pārvalde). Lai nodrošinātu
Pārvaldes darbību, no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim tika izsludināta pretendentu
pieteikšanās uz vakanto Pārvaldes vadītāja amatu. Lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanu un izvirzītu
atbilstošāko kandidātu Pārvaldes vadītāja amatam, ar Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Uģa Mitrevica 2021.gada 3.novembra rīkojumu Nr.A-3.1/4/59 “Par pretendentu atlases komisijas sastāva
apstiprināšanu” izveidota pretendentu atlases komisija. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas
atzinumu, kā piemērotāko kandidātu Pārvaldes vadītāja amatam komisija izvirza Agri Bukovski.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, 40. panta pirmo un
ceturto daļu, kas nosaka, ka balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska un par pašvaldības pagasta vai
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pilsētas pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm, 69. panta pirmās
daļas 4. punktu, 69.1 panta piekto daļu, Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo
noteikumu Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 7.19. apakšpunktu, ievērojot pretendentu
atlases komisijas atzinumu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti balsojot ar vēlēšanu
zīmēm ar 9 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, S. Strausa,
E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (I. Stupele), dome nolemj:
iecelt Agri Bukovski, personas kods [KODS], par Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes
vadītāju no 2021. gada 1. decembra.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.30.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021. gada 2. decembrī

Sēdi vadīja

U. Mitrevics

Protokolēja

E. Dakša
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