SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2022. gada 5. janvārī

Nr. 1

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Zane Berdinska, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Erlends Eisaks, Dainis Dukurs, Aivars
Garančs, Linards Kumskis, Aivars Nalivaiko, Ance Pētersone, Līga Sausiņa, Zane Segliņa, Solvita
Strausa, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Rūdolfs Kalvāns (nezināmu iemeslu dēļ), Jānis Zilvers (aizņemtības darbā dēļ), Ina Stupele
(aizņemtības darbā dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, Juridiskās pārvaldes
juriste A. Kalniņa, Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais
datortīklu administrators Dz. Strads, iešējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
Piedalās: SIA “Eiroeksperts” pārstāvis Arturs Zuromskis
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 16.08
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021. gada
9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu un 5.1.1. apakšpunktu,
Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 78. punktu, domes sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un
deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”“ (prot. Nr.13, 5.§).
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots” kapitāla daļu sadalījumu starp
Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” kapitāla daļu
sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību.
4. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. jūlija sēdes lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļas
apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 1.§).

1. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”“ (prot. Nr.13, 5. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, turpmāk – ministrija, 2021.gada 20.decembra vēstuli “Par deleģēšanas līguma
projektu ar SIA “Siguldas slimnīca”“, kurā ministrija aicina pašvaldību pārskatīt līgumu. Ņemot vērā
vēstulē norādīto, ir precizēta deleģēšanas līguma projekta redakcija ar SIA “Siguldas slimnīca”.
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 2.decembrī pieņēma lēmumu “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”“ (prot.Nr.13, 5.§), ar kuru tika pielemts slēgt deleģēšanas līgumu
ar SIA „Siguldas slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003124730, turpmāk – Kapitālsabiedrība, deleģējot
Kapitālsabiedrībai pārvaldes uzdevumu: nodrošināt Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
bezmaksas pediatra pakalpojuma pieejamību brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00,
noslēdzot deleģēšanas līgumu uz pieciem gadiem.
2. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums, turpmāk – līguma
projekts, pirms tā noslēgšanas tika nosūtīts saskaņošanai ministrijai. Ar 2021. gada 20. decembra
vēstuli “Par deleģēšanas līguma projektu ar SIA “Siguldas slimnīca”“ ministrija aicinājusi pašvaldību
pārskatīt deleģēšanas līguma projektu un veikt precizējumus. Pamatojoties uz ministrijas
norādījumiem ir izdarīti šādi precizējumi:
2.1. atbilstoši līguma projekta 1.2. punktā ir atrunātajam terminam “Finansējums” vienveidīgi
precizēts termina lietojums visā līguma projekta tekstā (termins “finansējums” visā līguma
projekta tekstā tiek lietots ar lielo burtu);
2.2. līguma projekta 4.2.1. apakšpunktā precizēts formulējums attiecībā uz Kapitālsabiedrībai
piešķirtā finansējuma izlietojumu deleģētā uzdevuma izpildei, izsakot līguma projekta
4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2.1.apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegto attiecīgā perioda atskaiti par Uzdevuma izpildi, kā
arī pārbauda Sabiedrības iesniegtos piešķirtā Finansējuma deleģētā Uzdevuma izpildei
izlietojumu apliecinošos dokumentus”;
2.3. ņemot vērā, ka līguma projekta 6.7. punktā ietvertā kārtība par savstarpējo norēķinu akta
sastādīšanu būtu piemērojama arī citos gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ sabiedrība nav izpildījusi
deleģēto pārvaldes uzdevumu noteiktā apjomā, lai novērstu pašvaldības finanšu līdzekļu
izšķērdēšanas risku, noteikts, ka Kapitālsabiedrība atmaksā pašvaldībai ne tikai finansējumu, kas
nav izlietots atbilstoši līguma noteikumiem, bet arī neizlietoto avansa daļu, izsakot līguma
projekta 6.7.punktu šādā redakcijā:
“6.7. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu. Līguma pirmstermiņa
izbeigšanās gadījumā, Sabiedrībai ir pienākums atmaksāt finansējumu, kas nav izlietots
atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī neizlietoto avansa daļu, saskaņā ar Pašvaldības izrakstītu
rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.”
2.4. atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. panta 5. punktā noteiktajām prasībām, kas nosaka,
ka deleģēšanas līgumā norāda uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus precizēti
līguma projekta 4.1. un 5.1.apakšpunkti;
2.5. līguma projekta 7.4. apakšpunkts papildināts ar kopējo lapu skaitu.
3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.1 panta pirmajā daļa noteic, ka deleģēšanas līguma izbeigšanās
gadījumā līdzēji nodrošina valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību, tādējādi nepieciešams
ar šo lēmumu noteikt, ka gadījumā, ja līdz pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 2021/66,
turpmāk – Līgums Nr.2021/66, darbības beigu termiņam – 2022.gada 17.februārim atbilstoši
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normatīvo aktu prasībām netiks noslēgts jauns deleģēšanas līgums, nepieciešams nodrošināt Līgumā
Nr.2021/66 noteiktā Uzdevuma izpildes nepārtrauktību.
4. Lai Kapitālsabiedrība Uzdevuma izpildes laika periodā, varētu nodrošināt savlaicīgu un atbilstošu
Uzdevuma izpildes izvērtēšanai un analīzei nepieciešamo atskaišu iesniegšanu, precizēts līguma
projekta 4.1.punktā gada pirmās daļas atskaitei noteiktais iesniegšanas termiņš, kas noteikts līdz katra
gada 1.jūlijam, aizstājot līguma projekta 4.1.punktā skaitli un vārdu “30.jūnijam” ar skaitli un vārdu
“1.jūlijam”.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 46. un 47.pantu, 471. panta
pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra lēmumu “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca” (prot.Nr.13, 5.§), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada
5.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, 1. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra lēmumā “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”“ (prot. Nr.13, 5.§), izsakot deleģēšanas līgumu
pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. noteikt, ka Siguldas novada pašvaldība un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas
slimnīca” nodrošina Līgumā Nr.2021/66 noteiktā Uzdevuma izpildes nepārtrauktību;
3. domes sekretārei informēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca” par pieņemto
lēmumu un precizēto deleģēšanas līguma projektu nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Domes sēdei pievienojas deputāte Z. Berdinska, plkst.16.13. Turpmāk balsošanā piedalās 16 deputāti.
Sēdes vadītājs izsludina sēdes pārtraukumu no plkst.16.20 – 16.30.
2. §
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots” kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu
novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību
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.punkta 1.apakšpunkts nosaka, ka 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.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta ietilpst
Ropažu novadā.
3

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, tika 2021.gada 2.jūlijā starp Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada
pašvaldību tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. SNP/2021/3 “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”, turpmāk – Sadarbības līgums.
7. Sadarbības līguma 3.10.1.apakšpunktā ir noteikts, ka Inčukalna novada pašvaldības
kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāji no 2021.gada 1.jūlija ir 100 % Siguldas novada pašvaldība.
Lai sadalītu uzņēmumu kapitāldaļas starp diviem dalībniekiem – Ropažu novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību, dalībnieks pasūta sertificēta vērtētāja vērtējumu, kas ietver: kapitāla
daļu patiesās vērtības novērtējumu un kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību
un Siguldas novada pašvaldību saskaņā ar pamatkapitālā reģistrēto ieguldījumu lielumu un
apjomu un atbilstoši teritoriālajam sadalīšanas principam sadalāmajai infrastruktūrai un citiem
aktīviem.
8. Siguldas novada pašvaldība un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts” 2021.gada
22.septembrī ir noslēgusi Līgumu Nr. SNP/2021/313 “Par SIA “Vangažu Avots” un SIA
“Vangažu Namsaimnieks” kapitāla daļu sadalījuma starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas
novada pašvaldību vērtējumu un to kapitāla daļu patiesās vērtības novērtējumu” un 2021.gada
13.decembrī saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts” 2021.gada 10.decembra
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots”, vienotais reģ. Nr. 40003274925, kapitāldaļu
un īpašumā esošo pamatlīdzekļu novērtējumu, turpmāk – Novērtējums.
9. Saskaņā ar novērtējumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots” piekritīgās kapitāla
daļas Ropažu novada pašvaldībai ir 1 362 397 kapitāldaļas, jeb 57.28% no tās pamatkapitāla,
savukārt Siguldas novada pašvaldībai 1 015 990 kapitāldaļas, jeb 42.72% no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Vangažu avots” pamatkapitāla.
10. Saskaņā ar 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” 12.4. apakšpunktā noteikto, pašvaldībai piederošs vai piekrītošs
nekustamais īpašums un no tā izrietošās saistības piekrīt tai pašvaldībai, kuras administratīvajā
teritorijā tas atradīsies.
11. Ņemot vērā minēto ir veicamas izmaiņas dalībnieku reģistra nodalījumā. Saskaņā ar Sadarbības
līguma 3.10.2. apakšpunktu valdes loceklis dalībnieku kapitāldaļu reģistrā veic izmaiņas
nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.janvārim. Statūtos paredz dalībniekiem vienādas
balss tiesības.
4.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
pārejas noteikumu 14.punkta 1.apakšpunktu, 2021.gada 2.jūlijā starp Siguldas novada pašvaldību un
Ropažu novada pašvaldību noslēgtā Sadarbības līguma Nr. SNP/2021/3 “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” 3.10. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 5.janvāra
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sēdes atzinumu (prot. Nr.1, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noteikt, ka ar 2022.gada 1.februāri sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots”:
1.1. 1 015 990 kapitāldaļas, jeb 42.72% noapaļojot no pamatkapitāla pieder Siguldas novada
pašvaldībai;
1.2. 1 362 397 kapitāldaļas, jeb 57.28% noapaļojot no pamatkapitāla pieder Ropažu novada
pašvaldībai.
2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots” valdei veikt nepieciešamās darbības
izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
3. §
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” kapitāla daļu sadalījumu
starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību
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.punkta 1.apakšpunkts nosaka, ka 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.
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, tika 2021.gada 2.jūlijā starp Siguldas novada pašvaldību un Ropažu
novada pašvaldību tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. SNP/2021/3 “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”, turpmāk – Sadarbības
līgums.
7. Sadarbības līguma 3.10.1. apakšpunktā ir noteikts, ka Inčukalna novada pašvaldības
kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētājs no 2021.gada 1.jūlija ir 100 % Siguldas novada
pašvaldība. Lai sadalītu uzņēmumu kapitāldaļas starp diviem dalībniekiem - Ropažu novada
pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību, dalībnieks pasūta sertificēta vērtētāja vērtējumu,
kas ietver: kapitāla daļu patiesās vērtības novērtējumu un kapitāla daļu sadalījumu starp
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Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību saskaņā ar pamatkapitālā reģistrēto
ieguldījumu lielumu un apjomu un atbilstoši teritoriālajam sadalīšanas principam sadalāmajai
infrastruktūrai un citiem aktīviem.
8. Siguldas novada pašvaldība un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts” 2021.gada
22.septembrī ir noslēgusi Līgumu Nr. SNP/2021/313 “Par SIA “Vangažu Avots” un SIA
“Vangažu Namsaimnieks” kapitāla daļu sadalījuma starp Ropažu novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību vērtējumu un to kapitāla daļu patiesās vērtības novērtējumu” un
2021.gada 13.decembrī saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts”
2021.gada 10.decembra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks”,
vienotais reģ. Nr. 50003142371, kapitāldaļu un īpašumā esošo pamatlīdzekļu novērtējumu,
turpmāk – Novērtējums.
9. Saskaņā ar novērtējumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks”
piekritīgās kapitāla daļas Ropažu novada pašvaldībai ir 734 858 kapitāldaļas, jeb 50.15% no
tās pamatkapitāla, savukārt Siguldas novada pašvaldībai 730 333 kapitāldaļas, jeb 49.85% no
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” pamatkapitāla.
10. SIA “Eiroeksperts” apstiprināja, ka Ropažu novada pašvaldības domes 05.01.2021. sapulcē
prezentētais iespējamais SIA Vangažu namsaimnieks kapitāldaļu sadalījuma aprēķins,
balstoties uz vēsturisko finanšu rezultātu (peļņas un zaudējumu) sadalījumu, nav izmantojams
SIA “Eiroeksperts” veiktā kapitāldaļu sadalījuma pārskatīšanai, jo tas satur metodiskas
nepilnības un pilnvērtīgi neatspoguļo sadalījumu pēc SIA Vangažu namsaimnieks aktīvu
vērtības un teritoriālā sadalījuma principa.
11. Saskaņā ar 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” 12.4. apakšpunktā noteikto, pašvaldībai piederošs vai
piekrītošs nekustamais īpašums un no tā izrietošās saistības piekrīt tai pašvaldībai, kuras
administratīvajā teritorijā tas atradīsies.
12. Ņemot vērā minēto ir veicamas izmaiņas dalībnieku reģistra nodalījumā. Saskaņā ar
Sadarbības līguma 3.10.2. apakšpunktu valdes loceklis dalībnieku kapitāldaļu reģistrā veic
izmaiņas nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.janvārim. Statūtos paredz
dalībniekiem vienādas balss tiesības.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
pārejas noteikumu 14.punkta 1.apakšpunktu, 2021.gada 2.jūlijā starp Siguldas novada pašvaldību un
Ropažu novada pašvaldību noslēgtā Sadarbības līguma Nr. SNP/2021/3 “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” 3.10. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 5.janvāra
sēdes atzinumu (prot. Nr.1, 3. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noteikt, ka ar 2022.gada 1.februāri sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu
Namsaimnieks”:
1.1. 730 333 kapitāldaļas, jeb 49.85% noapaļojot no pamatkapitāla pieder Siguldas novada
pašvaldībai;
1.2. 734 858 kapitāldaļas, jeb 50.15% noapaļojot no pamatkapitāla pieder Ropažu novada
pašvaldībai;
2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” valdei veikt nepieciešamās
darbības izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
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4. §
Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija sēdes lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļas
apstiprināšanu” (prot. Nr.3, 1. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 2.jūlijā pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļas apstiprināšanu” (prot. Nr.3, 1. §)
(turpmāk – Lēmums), ar kuru nolemts:
“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. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos administratīvi teritoriālās reformas kontekstā noteikto nosacījumu
izpildi, 2021.gada 2.jūlijā starp Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību tika
noslēgts Sadarbības līgums Nr. SNP/2021/3 “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”, turpmāk – Sadarbības līgums.
3. Sadarbības līguma 3.10.1.apakšpunktā ir noteikts, ka Inčukalna novada pašvaldības kapitālsabiedrību
kapitāldaļu turētāji no 2021.gada 1.jūlija ir 100 % Siguldas novada pašvaldība. Lai sadalītu uzņēmumu
kapitāldaļas starp diviem dalībniekiem - Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību,
dalībnieks pasūta sertificēta vērtētāja vērtējumu, kas ietver: kapitāla daļu patiesās vērtības
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novērtējumu un kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada
pašvaldību saskaņā ar pamatkapitālā reģistrēto ieguldījumu lielumu un apjomu un atbilstoši
teritoriālajam sadalīšanas principam sadalāmajai infrastruktūrai un citiem aktīviem;
4. Lēmuma 3.pielikuma 1.saraksta sadaļā “1.Aizņēmumi” norādīts, ka aizņēmums ar ieraksta numuru
1. “PSIA “Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšana” un aizņēmums ar ieraksta numuru
6. “Ieguldījums PSIA “Vangažu avots” pamatkapitālā Ūdenssaimniecības projekta īstenošanai”
pašvaldības kapitālsabiedrību vajadzībām tiks nodoti pie kapitāldaļu novērtēšanas atbilstoši
sadarbības līguma 3.10.1.punktā noteiktajam;
5. Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 5.janvārī pieņēmusi lēmumu “Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Vangažu avots” kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību” un lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu
namsaimnieks” kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada
pašvaldību”;
6. Ņemot vērā norādīto, nepieciešams veikt sekojošus precizējumus Lēmuma 3.pielikuma 1.sarakstā:
6.1. sadaļas “1.Aizņēmumi” ieraksta Nr.1 ““PSIA “Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšana”
informācija kolonā “Cita būtiska informācija”, izsakot to sekojošā redakcijā: “Līguma
Nr. A2/1/08/633 |P-239/2008|, kopējā aizņēmuma summa 498 005 EUR” un ieraksta Nr. 6
“Ieguldījums PSIA “Vangažu avots” pamatkapitālā Ūdenssaimniecības projekta īstenošanai”
informācija kolonā “Cita būtiska informācija”, izsakot to sekojošā redakcijā “Līguma
Nr.A2/1/13/357 |P-251/2013|, kopējā aizņēmuma summa 84 574 EUR”, jo abi aizņēmuma
līgumi nepakļaujas kapitālsabiedrību daļu sadalīšanas procesam un ir piekritīgi Ropažu novada
pašvaldībai;
6.2. dzēst sadaļu “2. Galvojumi”, jo visi galvojuma objekti paliek piekritīgi Siguldas novada
pašvaldībai.
Ievērojot iepriekš 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”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 5.janvāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.1, 4. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Precizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija sēdes lēmuma “Par Siguldas
novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu daļas apstiprināšanu”
(prot. Nr.3, 1. §) 3.pielikuma 1.sarakstu pielikumā pievienotajā redakcijā.
Sagatavot pielikumu pie 2021.gada 2.jūlija pieņemšanas – nodošanas akta, ņemot vērā
precizējumus lēmumā.
Piecu darbdienu laikā Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt šo lēmumu un reorganizācijas
plāna konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē.
Piecu darbdienu laikā pašvaldības domes sekretārei nosūtīt šo lēmumu un reorganizācijas
plāna lēmumu daļu Ropažu novada pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.43.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021. gada 27. janvārī.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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