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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
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2021.gada 30.maijā
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dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, Juridiskās pārvaldes
vadītājas p.i. I. Lazdāne, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa,
juriste B. Jansone, Informācijas tehnoloģijas nodaļas datorsistēmu un datortīklu
administrators Dz. Strads, izpilddirektores palīdze kapitālsabiedrību pārvaldības
jautājumos R. Čunkure, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, Finanšu
pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Ekonomikas nodaļas vadītāja Z. Reizniece
Pieaicināti:

PA “Siguldas attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja
J. Kursiša

Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēde atklāta plkst.15.00
Darba kārtība:
1. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
2. Par Mālpils vidusskolas 40 gadu jubilejas absolventu salidojuma dalības maksas
apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
4. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve”
pabeigšanai 2022.gadā.
5. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu
apdares un komunikāciju remontdarbi” īstenošanai.
6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi”
īstenošanai.

7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas
izglītības iestādē “Minka” Inčukalnā” īstenošanai.
8. Par vienošanās slēgšanu par kompostēšanas laukuma apsaimniekošanu pie 17.06.2018.
līguma Nr.4.3-6.2/2018/920 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
sniegšanu Siguldas novadā”.
9. Par Jostiņsegas aušanu Krimuldā rakstainā audu ripsa tehnikā pieteikšanu iekļaušanai
Nemateriālā Kultūras mantojuma elementu sarakstā.
10. Par iesnieguma izskatīšanu.
11. Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās
padomes nolikums” apstiprināšanu.
1. §
Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar Krimuldas novada domes un Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Entalpija – 2”, reģistrācijas Nr.40003158864 (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 2013.gada
23.oktobra deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Deleģēšanas līgums) Sabiedrībai ir deleģēts veikt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošās pašvaldības autonomās funkcijas
izrietošu uzdevumu: organizēt Krimuldas pagasta un Lēdurgas pagasta iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomās. Saskaņā ar
Deleģēšanas līguma 25.punktu līgums ir spēkā līdz 2023.gada 5.decembrim.
Sabiedrība LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1993.gada 27.oktobrī. Sabiedrība ir 100% Siguldas
novada pašvaldībai piederošs uzņēmums.
Pamatojoties uz Krimuldas novada domes 2016.gada 22.jūnija lēmumu “Par pašvaldības mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Entalpija-2” (protokols Nr.7, 14.punkts), starp Sabiedrību un Krimuldas novada pašvaldību 2016.gada
27.jūnijā tika noslēgts Patapinājuma līgums Nr.170.16/11-3. Saskaņā ar minēto patapinājuma līgumu,
Sabiedrībai bez atlīdzības tika nodoti lietošanā Pašvaldībai piederoši pamatlīdzekļi (skatīt Lēmuma
1.pielikumu) deleģētās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai. Saskaņā ar patapinājuma līguma
3.1.punktu līguma darbības termiņš ir pieci gadi, t.i., līdz 2021.gada 21.jūnijam. 2016.gada 27.jūnija
Patapinājuma līgumā Nr.170.16/11-3 bezatlīdzības lietošanā nodotā Pašvaldības manta Sabiedrībai ir
nepieciešama deleģētā uzdevuma izpildei. Attiecīgi – ir nepieciešams noslēgt jaunu patapinājuma līgumu
ar Sabiedrību par Pašvaldības mantas (skatīt Lēmuma 1.pielikumu) nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktā
ir noteikts - publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts
pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Lēmums par pašvaldības
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai
noformējams atbilstoši minētā likuma 5.panta trešajai daļai, norādot šādu informāciju: bezatlīdzības
lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts, nodošanas nepieciešamība
un lietderība, nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš, gadījumi, kad nodotā
manta atdodama atpakaļ, citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās
mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā nododamie pašvaldības pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums
un inženierkomunikācijas) ir nepieciešami deleģētā uzdevuma - organizēt Krimuldas pagasta
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas jomās izpildei.
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5.panta sestā daļa noteic pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz
rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai
bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5.panta otrās
daļas 5.punktu, kā arī trešo, ceturto un sesto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada
30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 1. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”,
reģistrācijas Nr.40003158864, bezatlīdzības lietošanā pašvaldības deleģētā uzdevuma organizēt Krimuldas pagasta un Lēdurgas pagasta iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomās izpildes
nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu un inženierkomunikācijas saskaņā ar lēmuma
1.pielikumu;
2. noteikt, ka Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”,
reģistrācijas Nr.40003158864 ir pienākums nodot atpakaļ pašvaldībai bezatlīdzības nodošanā
nodoto mantu, ja tā netiek izmantota paredzētam mērķim, vai tiek izbeigts Deleģēšanas līgums
vai līgums par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā;
3. noslēgt līgumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimuldas novada
pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”, reģistrācijas Nr.40003158864
lēmuma 2.pielikumā pievienotajā redakcijā. Noteikt, ka Līgums ir spēkā, kamēr ir spēkā
Deleģēšanas līgums.
2. §
Par Mālpils vidusskolas 40 gadu jubilejas absolventu salidojuma dalības maksas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Šā gada 18.jūnijā Mālpils vidusskolas (turpmāk – iestāde) telpās Sporta ielā 1, Mālpilī, Siguldas
novadā tiek organizēts iestādes 40 gadu jubilejas absolventu salidojums (turpmāk – pasākums).
Plānotais viesu skaits ir 600 cilvēki.
Lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi un saistīto finanšu līdzekļu apriti atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, un ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmajā punktā noteikto, ka “publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu”,
apstiprināt pasākuma dalības maksu.
Ievērojot iepriekš minēto, iestādes un Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes veiktos
dalības maksas aprēķinus un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka
“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”, 21.panta
14.punktu g) apakšpunktu, kas nosaka, ka “dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: (..) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par (..) citiem pakalpojumiem”, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 2. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par
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(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
apstiprināt vienreizēju dalības maksu katram viesim Mālpils vidusskolas 40 gadu jubilejas
absolventu salidojumā 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) ar PVN apmērā, t.sk. maksa bez PVN
8,26 EUR (astoņi euro, 26 centi) un PVN 21% apmērā, kas ir 1,74 EUR (viens euro 74 centi.
3. §
Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2027.gadam grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo
daļu „Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus”,
likuma 22.panta 2. punkts nosaka, ka „Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās
situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes
procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas
īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu Uzraudzības pārskatu par attīstības
programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne retāk kā reizi trijos gados. Noteikumu
73.punkts nosaka, ka (..) investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam.
Siguldas novadam Attīstības programma 2021. – 2027.gadam apstiprināta 2022.gada 14.aprīlī, un
tās sastāvā ir izstrādāts Investīciju plāns.
Lai precizētu Investīciju plāna 34.punktā minētās aktivitātes nosaukumu - Inčukalna pamatskolas
virtuves bloka remontdarbi, nepieciešams norādīt iepirkuma rezultātā precizēto kopējo finansējumu, kas
ir 92234 EUR. un rezultatīvos rādītājus – veikta virtuves bloka un ēdamzāles telpu, apkures sistēmas un
ventilācijas sistēmas atjaunošana.
Lai precizētu Investīciju plāna 35.punktā minētās aktivitātes nosaukumu - Komunikāciju
remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē "Minka" Inčukalnā, nepieciešams norādīt
iepirkuma rezultātā precizēto kopējo finansējumu, kas ir 68038 EUR. un rezultatīvos rādītājus – veikta
apkures sistēmas, siltummezgla, ventilācijas sistēmas un ārējās lietus noteksistēmas atjaunošana.
Lai precizētu Investīciju plāna 42.punktā minētās aktivitātes nosaukumu - Mālpils vidusskolas
virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi, nepieciešams norādīt
iepirkuma rezultātā precizēto kopējo finansējumu, kas ir 123790 EUR. un rezultatīvos rādītājus – veikta
virtuves bloka un ēdamzāles telpu, apkures sistēmas un ūdensvada, kanalizācijas sistēmas atjaunošana.
Lai precizētu Investīciju plāna 71.punktā minēto aktivitāti - Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve,
nepieciešams precizēt iepirkuma rezultātā precizēto kopējo finansējumu, kas ir 552 439 EUR.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22. panta 2. punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 25. un 73. punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija
sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 3. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
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D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Investīciju plāna 34.punktā precizējot tā nosaukumu - Inčukalna pamatskolas
virtuves bloka remontdarbi, iepirkuma rezultātā precizēto kopējo finansējumu, kas ir 92234
EUR un rezultatīvos rādītājus – veikta virtuves bloka un ēdamzāles telpu, apkures sistēmas un
ventilācijas sistēmas atjaunošana.
2. Veikt grozījumus Investīciju plāna 35.punktā precizējot tā nosaukumu - Komunikāciju
remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē "Minka" Inčukalnā, iepirkuma rezultātā
precizēto kopējo finansējumu, kas ir 68038 EUR un rezultatīvos rādītājus – veikta apkures
sistēmas, siltummezgla, ventilācijas sistēmas un ārējās lietus noteksistēmas atjaunošana.
3. Veikt grozījumus Investīciju plāna 42.punktā precizējot tā nosaukumu - Mālpils vidusskolas
virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi, iepirkuma rezultātā
precizēto kopējo finansējumu, kas ir 123790 EUR. un rezultatīvos rādītājus – veikta virtuves
bloka un ēdamzāles telpu, apkures sistēmas un ūdensvada, kanalizācijas sistēmas atjaunošana.
4. Veikt grozījumus Investīciju plāna 71.punktā - Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve, grozot
iepirkuma rezultātā precizēto kopējo finansējumu, kas ir 552 439 EUR.
4. §
Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” pabeigšanai
2022.gadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. 2021. gada 12.jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par Mālpils novada domes 2021. gada
2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi Pilskalni pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/2) pārapstiprināšanu” (prot. Nr.4, 17.§), paredzot ņemt
aizņēmumu Valsts kasē projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” (turpmāk – projekts)
realizācijai 469 570 EUR (četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro) apmērā
uz 20 gadiem, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem, pamatojoties
uz 2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/1 un 2021.gada 31.maija
Ministru kabineta rīkojumu Nr.357 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, ar kuru ir
atbalstīts Mālpils novada domes pieteikums investīciju projekta realizācijai;
2. 2021.gada 28.jūnijā ar SIA “Valkas ceļi”, reģistrācijas Nr. 44103112575 (turpmāk – būvuzņēmējs)
tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.3-26.09-2021-233 par būvdarbu veikšanu projektā, līguma
summa 552 439,14 EUR (pieci simti piecdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un
14 euro centi) kopā ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);
3. 2021. gada 13. septembrī ar Valsts kasi tika noslēgts Aizdevuma līgums Nr.A2/1/21/533, trančes
Nr.P-394/2021 COVID VARAM (turpmāk – Aizdevuma līgums), par summu 469 570 EUR (četri
simti sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro) ar aizdevuma mērķi – projekta “Grants
ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošana. Aizdevuma līguma 2.3.apakšpunkts nosaka, ka aizdevuma
izsniegšanas beigu termiņš ir 2021. gada 30. decembris;
4. Būvuzņēmējs sākotnēji darbus plānoja pabeigt līdz 2021. gada 30. decembrim. Taču 2021. gada 12.
novembra vēstulē būvuzņēmējs informē par ārkārtas stāvokli valstī un COVID-19 izplatību, kas
ietekmē darbu izpildes tempu un termiņu. 2021. gada 23. decembra vēstulē būvuzņēmējs informē
par ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, laika apstākļu dēļ. Ņemot vērā iepriekš minēto, darbus
objektā nav bijis iespējams veikt atbilstoši kalendārajam grafikam;
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Līdz 2021.gada 30.decembrim objektā darbi tika paveikti kopumā 304 651.76 EUR (trīs simti četri
tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro un 76 euro cents) apmērā ar PVN, kas no kopējās līguma
summas ir 55,15%. Norēķini atbilstoši līguma nosacījumiem 2021.gadā ir veikti par summu
183 174.19 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 19 euro
centi) apmērā;
6. 2021. gadā aizdevums Valsts kasē ir pieprasīts 68 951,48 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi
simti piecdesmit viens euro un 48 euro centi) apmērā. Aizdevuma summa, ko nebija iespējams
pieprasīt izmaksai Valsts kasē 2021.gadā ir 400 618,52 EUR (četri simti tūkstoši seši simti
astoņpadsmit euro un 52 euro centi);
7. Projekta pabeigšana atbilstoši līguma nosacījumiem plānota 2022. gada 30. jūnijā un 2022. gadā šim
mērķim nepieciešami finanšu līdzekļi 369 264.95 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti
sešdesmit četri euro un 95 euro centi) apmērā;
8. Līdz 2022. gada 23. maijam no pašvaldības budžeta līdzekļiem, atbilstoši būvniecības līgumam un
pamatojoties uz iesniegtajiem grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem, norēķini par projekta
realizāciju ir veikti 172 970.07 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
euro un 07 euro centi) apmērā, kas būtu attiecināms kā pašvaldības līdzfinansējums aizņēmuma
saņemšanai un tas sasniedz 46,84% no kopējās investīciju projekta finansēšanas summas 2022.gadā;
9. Līdz projekta noslēgumam, atbilstoši būvniecības līgumam, vēl ir jāveic norēķini par kopējo summu
196 294.88 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro un 88 euro
centi), ņemot aizņēmumu Valsts kasē;
10. Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumi Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai” 3.1 punkts noteic, ka lai nodrošinātu, ka uzsāktais valsts budžeta
aizdevumu investīciju projekts (izņemot Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu), kurā tiek veikti būvdarbi (turpmāk – uzsāktais projekts), tiek
pabeigts 2022. gadā, pašvaldība līdz 2022. gada 1. jūlijam var iesniegt investīciju projekta
pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norādot informāciju atbilstoši šo
noteikumu 2. pielikumam un ievērojot šādus nosacījumus:
3.11. pašvaldība valsts aizdevuma līgumu uzsāktā projekta īstenošanai ir noslēgusi 2021. gadā, un
aizdevuma līgumā bija plānots to pabeigt līdz 2021. gada 31. decembrim;
3.12. valsts aizdevuma apmērs 2022. gadā nav mazāks par 50 000 euro un nepārsniedz 2021. gadā
pašvaldības noslēgtajā valsts aizdevuma līgumā noteikto un neizmantoto valsts aizdevuma apmēru;
3.13. būvdarbi ir uzsākti (kopējais būvdarbu apjoms līdz 2021. gada beigām ir veikts ne mazāk kā
40 % apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma), un par to veikšanu ir spēkā esoša būvatļauja
vai cits būvniecības jomas normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums;
3.14. ir pieņemts pašvaldības domes lēmums, kas apliecina pašvaldības gatavību 2022. gadā turpināt
īstenot uzsākto projektu;
3.15. investīciju projekts atbilst uzsāktā projekta mērķim;
3.16. tiek nodrošināts pašvaldības budžeta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15 procentiem no
pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām 2022. gadam plānotā ieguldījumu apjoma,
ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 10. panta trešajā daļā noteiktos līdzfinansējuma
nosacījumus.
5.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā
2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” 3.1 punktu, Siguldas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
stratēģiskajiem mērķiem SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko infrastruktūru, pakalpojumiem un
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drošu vidi un SM2 Efektīva pārvalde un ekonomisko aktivitāti veicinoša daudzveidīga un
konkurētspējīga saimnieciskā darbība atbilstošai vidēja termiņa prioritātei VTP6 Mobilitāte un
transports, rīcības virzienam RV13 Satiksmes infrastruktūra un uzdevumam U46 Uzlabot transporta
būvju infrastruktūru un apgaismojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija sēdes
atzinumu (prot. Nr.12, 6. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” turpināšanu un pabeigšanu
2022.gadā.
2. Iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā aizdevuma saņemšanai
investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” pabeigšanai, akceptējot pašvaldības
2022.gadā veiktos norēķinus kā pašvaldības līdzfinansējumu 172 970.07 EUR (viens simts
septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro un 07 euro centi) apmērā, kas no kopējām
izmaksām ir 46,84%.
3. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni
pārbūve” pabeigšanai 196 294.88 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit
četri euro un 88 euro centi) apmērā, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu un Ministru Kabinets pieņēmis lēmumu par atbalstu aizdevuma
piešķiršanai investīciju projekta realizācijai.
4. Aizņēmumam investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūvei” apstiprināt šādus
nosacījumus:
4.1. aizņēmumu izņemt 2022.gadā;
4.2. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto gada
procentu likmi;
4.3. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2025.gada aprīli;
4.4. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu
apdares un komunikāciju remontdarbi” īstenošanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2022.gada beigām īstenot investīciju projektu „Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzālēs
telpu apdares un komunikāciju remontdarbi” (turpmāk – projekts);
2. Atbilstoši 2022. gada 29. aprīļa Veselības inspekcijas atzinumam par objekta gatavību darbības
uzsākšanai vai turpināšanai Nr.2.4.5.-8/150 par veikto pārbaudi Mālpils vidusskolas ēkā Sporta ielā
1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, ir konstatēts, ka skolas sanitāri higiēniskais stāvoklis ir
apmierinošs un tiek rekomendēts veikt dažādus telpu un komunikāciju atjaunošanas darbus. Projekta
īstenošanas rezultātā plānots veikt virtuves bloka un ēdamzāles telpu, apkures sistēmas un ūdensvada,
kanalizācijas sistēmas atjaunošanu;
3. Kopējie izdevumi projekta īstenošanai tiek plānoti 123 789,53 EUR (viens simts divdesmit trīs
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 53 cents) apmērā būvniecības darbu veikšanai,
atbilstoši iepirkuma “Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un
komunikāciju remontdarbi”, identifikācijas Nr. SNP 2022/21 rezultātiem. Projekta īstenošanas laikā
nav nepieciešami būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi;
4. Lai nodrošinātu Projekta īstenošanu tiek plānoti šādi finansēšanas avoti:
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4.1. aizņēmums 105 221 EUR (viens simts pieci tūkstoši divi simti divdesmit viens euro) apmērā,
kas no kopējiem izdevumiem ir 85%;
4.2. pašvaldības līdzfinansējums 18 568,53 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi
euro un 53 centi) apmērā, kas no kopējiem izdevumiem ir 15%;
5. Projektu paredzēts realizēt līdz 2022.gada 30.novembrim;
6. Likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības var realizēt
investīciju projektus atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktajai
kārtībai un ievērojot šādus nosacījumus:
1) pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2022. gadu, nav mazāks par 15
procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības kopējām
projekta izmaksām attiecīgajā gadā;
2) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai
vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;
7. Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6. apakšpunkts noteic, ka pašvaldības var iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevuma saņemšanai investīciju projekta
īstenošanai, kura mērķis ir higiēnas prasību nodrošināšana izglītības iestāžu un sociālās aprūpes
centru ēkās un to teritorijās, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības iestādes vai
sociālās aprūpes centra ēkas vai tās teritorijas neatbilstību higiēnas prasībām un būvdarbu valsts
aizdevuma izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju projektam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2022.gada
22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6.
apakšpunktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Siguldas novada Siguldas novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam stratēģiskajiem mērķiem SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko
infrastruktūru, pakalpojumiem un drošu vidi un SM2 Efektīva pārvalde un ekonomisko aktivitāti
veicinoša daudzveidīga un konkurētspējīga saimnieciskā darbība atbilstošai vidēja termiņa prioritātei
VTP2 Iedzīvotāju vajadzībās balstīti pakalpojumi, rīcības virzienam RV2 Izglītība visos vecumos un
uzdevumam U9 Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 5. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevuma saņemšanai
investīciju projekta “Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un
komunikāciju remontdarbi” īstenošanai;
2. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē investīciju projekta “Mālpils vidusskolas
virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi” īstenošanai 105 221
EUR (viens simts pieci tūkstoši divi simti divdesmit viens euro) apmērā, ja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu un Ministru Kabinets
pieņēmis lēmumu par atbalstu aizdevuma piešķiršanai;
3. aizņēmumam investīciju projekta “Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu
apdares un komunikāciju remontdarbi” apstiprināt šādus nosacījumus:
3.1. aizņēmumu izņemt 2022.gadā;
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3.2. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 10 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto
gada procentu likmi;
3.3. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2025.gada jūlija mēnesi;
3.4. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
3.5. apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 18 568,53 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci
simti sešdesmit astoņi euro un 53 centi) apmērā, kas ir 15% no kopējām projekta
īstenošanas izmaksām.
6. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi”
īstenošanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2022.gada beigām īstenot investīciju projektu „Inčukalna pamatskolas virtuves bloka
remontdarbi” (turpmāk – projekts);
2. Atbilstoši 2022. gada 19. aprīļa Veselības inspekcijas kontroles aktam Nr.00185322 par veikto
pārbaudi Inčukalna pamatskolas ēkā Zvaigžņu ielā 2, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kurā
minēti ēkā nepieciešamie remontdarbi, lai nodrošinātu telpu izmantošanu atbilstoši higiēnas
prasībām. Projekta īstenošanas rezultātā plānots veikt virtuves bloka un ēdamzāles telpu, apkures
sistēmas un ventilācijas sistēmas atjaunošanu;
3. Projekta īstenošanai kopējie izdevumi tiek plānoti 92 233,92 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši divi
simti trīsdesmit trīs euro un 92 centi) apmērā būvniecības darbu veikšanai, atbilstoši iepirkuma
“Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi Zvaigžņu ielā 2, Inčukalna pagastā, Siguldas
novadā”, identifikācijas Nr. SNP 2022/27 rezultātiem. Projekta īstenošanas laikā nav
nepieciešami būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi;
4. Lai nodrošinātu Projekta īstenošanu tiek plānoti šādi finansēšanas avoti:
a. aizņēmums 78 399 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro)
apmērā, kas no kopējiem izdevumiem ir 85%;
b. pašvaldības līdzfinansējums 13 834.92 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
četri euro un 92 centi) apmērā, kas no kopējiem izdevumiem ir 15%;
5. Projektu paredzēts realizēt līdz 2022. gada 30. novembrim;
6. Likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta trešās daļa noteic, ka pašvaldības var realizēt
investīciju projektus atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
noteiktajai kārtībai un ievērojot šādus nosacījumus:
1) pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2022. gadu, nav mazāks par 15
procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības kopējām
projekta izmaksām attiecīgajā gadā;
2) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai
vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;
7. Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6. apakšpunkts noteic, ka pašvaldības var
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevuma saņemšanai
investīciju projekta īstenošanai, kura mērķis ir higiēnas prasību nodrošināšana izglītības iestāžu
un sociālās aprūpes centru ēkās un to teritorijās, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par
izglītības iestādes vai sociālās aprūpes centra ēkas vai tās teritorijas neatbilstību higiēnas
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prasībām un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam
investīciju projektam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2022.gada
22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6.
apakšpunktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Siguldas novada Siguldas novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam stratēģiskajiem mērķiem SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko
infrastruktūru, pakalpojumiem un drošu vidi un SM2 Efektīva pārvalde un ekonomisko aktivitāti
veicinoša daudzveidīga un konkurētspējīga saimnieciskā darbība atbilstošai vidēja termiņa prioritātei
VTP2 Iedzīvotāju vajadzībās balstīti pakalpojumi, rīcības virzienam RV2 Izglītība visos vecumos un
uzdevumam U9 Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 6. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevuma saņemšanai
investīciju projekta “Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi” īstenošanai;
2. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē investīciju projekta “Inčukalna pamatskolas
virtuves bloka remontdarbi” īstenošanai 78 399 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit deviņi euro) apmērā, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu un Ministru Kabinets pieņēmis lēmumu par atbalstu
aizdevuma piešķiršanai;
3. aizņēmumam investīciju projekta “Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi”
apstiprināt šādus nosacījumus:
a. aizņēmumu izņemt 2022.gadā;
b. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 10 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto
gada procentu likmi;
c. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2025.gada jūlija mēnesi;
d. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
e. apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 13 834.92 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi
simti trīsdesmit četri euro un 92 centi) apmērā, kas ir 15% no kopējām projekta
īstenošanas izmaksām.
7. §
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības
iestādē “Minka” Inčukalnā” īstenošanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2022.gada beigām īstenot investīciju projektu “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas
izglītības iestādē “Minka” Inčukalnā” (turpmāk – projekts);
2. Atbilstoši 2022. gada 12. aprīļa Veselības inspekcijas kontroles aktam Nr.00179322 par veikto
pārbaudi pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” ēkā Zvaigžņu ielā 6, Inčukalna pagastā,
Siguldas novadā, kurā minēti ēkā nepieciešamie remontdarbi, lai nodrošinātu telpu izmantošanu
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atbilstoši higiēnas prasībām, ir plānots veikt apkures sistēmas, siltummezgla, ventilācijas
sistēmas un ārējās lietus noteksistēmas atjaunošanu;
3. Projekta īstenošanai kopējie būvniecības darbu izdevumi tiek plānoti 68 037.54 EUR (sešdesmit
astoņi tūkstoši trīsdesmit septiņi euro un 54 centi) apmērā , atbilstoši iepirkuma “Komunikāciju
remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Minka” Zvaigžņu ielā 6, Inčukalna
pagastā, Siguldas novadā”, identifikācijas Nr.SNP 2022/23 rezultātiem. Projekta īstenošanas
laikā nav nepieciešami būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi;
4. Lai nodrošinātu Projekta īstenošanu, tiek plānoti šādi finansēšanas avoti:
a. aizņēmums 57 832 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro)
apmērā, kas no kopējiem izdevumiem ir 85%;
b. pašvaldības līdzfinansējums 10 205.54 EUR (desmit tūkstoši divi simti pieci euro un 54
centi) apmērā, kas no kopējiem izdevumiem ir 15%;
5. Projektu paredzēts realizēt līdz 2022.gada 30.novembrim;
6. Likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības var realizēt
investīciju projektus atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
noteiktajai kārtībai un ievērojot šādus nosacījumus:
1) pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2022. gadu, nav mazāks par 15
procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības kopējām
projekta izmaksām attiecīgajā gadā;
2) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai
vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;
7. Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6. apakšpunkts noteic, ka pašvaldības var
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevuma saņemšanai
investīciju projekta īstenošanai, kura mērķis ir higiēnas prasību nodrošināšana izglītības iestāžu
un sociālās aprūpes centru ēkās un to teritorijās, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par
izglītības iestādes vai sociālās aprūpes centra ēkas vai tās teritorijas neatbilstību higiēnas
prasībām un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam
investīciju projektam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2022.gada
22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un
izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6.
apakšpunktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Siguldas novada Siguldas novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam stratēģiskajiem mērķiem SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko
infrastruktūru, pakalpojumiem un drošu vidi un SM2 Efektīva pārvalde un ekonomisko aktivitāti
veicinoša daudzveidīga un konkurētspējīga saimnieciskā darbība atbilstošai vidēja termiņa prioritātei
VTP2 Iedzīvotāju vajadzībās balstīti pakalpojumi, rīcības virzienam RV2 Izglītība visos vecumos un
uzdevumam U9 Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 7. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
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1. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu aizdevuma saņemšanai
investīciju projekta “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē
“Minka” Inčukalnā” īstenošanai;
2. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē investīciju projekta “Komunikāciju
remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Minka” Inčukalnā” īstenošanai 57 832
EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro) apmērā, ja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu un Ministru Kabinets
pieņēmis lēmumu par atbalstu aizdevuma piešķiršanai;
3. aizņēmumam investīciju projekta “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības
iestādē “Minka” Inčukalnā” apstiprināt šādus nosacījumus:
a. aizņēmumu izņemt 2022.gadā;
b. ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 10 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto
gada procentu likmi;
c. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2025.gada jūlija mēnesi;
d. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
e. apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 10 205.54 EUR (desmit tūkstoši divi simti pieci
euro un 54 centi) apmērā, kas ir 15% no kopējām projekta īstenošanas izmaksām.
8. §
Par vienošanās slēgšanu par kompostēšanas laukuma apsaimniekošanu pie 17.06.2018. līguma
Nr.4.3-6.2/2018/920 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Siguldas
novadā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās U. Mitrevics
Viedokli sniedz B. Jansone
1.

2.

3.

2003.gada 16.jūnijā tika noslēgts Koncesijas līgums par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus - Siguldas pilsētas
pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JUMIS” mantu (turpmāk tekstā – Koncesijas
līgums). Pie Koncesijas līguma 2018.gada 14.jūnija vienošanās 1.3.punktā noteikts, ka
koncesionārs apņemas 2 (divu) mēneša laikā pēc koncedenta (Pašvaldība) zaļo un dārza
atkritumu kompostēšanas laukuma izbūves (turpmāk tekstā – Laukums) apsaimniekot un uzturēt
ar speciālo tehniku atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noslēdzot atsevišķu
vienošanos ar Koncedentu par kompostēšanas laukuma apsaimniekošanu.
2018.gada 17.jūnijā noslēgts līgums Nr. 4.3-6.2/2018/920 ar Siguldas pilsētas “JUMIS” “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas novadā” (turpmāk tekstā
– Līgums). Līguma 4.1.12.punktā paredzēts izbūvēt un/vai labiekārtot sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktus un šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, apsaimniekot zaļo un dārza
atkritumu kompostēšanas laukumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas
un šķirošanas vietām.
Siguldas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu “Siguldas novada zaļo un dārza atkritumu
kompostēšanas laukuma izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2021/07/AK) par Siguldas novada
zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izbūvi, kas bija jāveic saskaņā ar SIA “Knokk
Knokk” izstrādāto būvprojektu “Siguldas novada zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas
laukums”. Laukuma izbūve Siguldas novada pašvaldībā īstenota Eiropas Savienības
struktūrfondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”
5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” projekta Nr.5.2.1.2/20/A/001 “Zaļo un
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4.
5.

dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” ietvaros (turpmāk tekstā –
Projekts). Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam līgumam, būvdarbus veica SIA
“Vianova”, reģ.nr. 40103387753.
Laukums nodots ekspluatācijā 2022.gada 10. maijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams noslēgt vienošanos pie ar Siguldas pilsētas SIA
“JUMIS”, reģistrācijas Nr. 40103032305, noslēgtā 17.06.2018. līguma Nr.4.3-6.2/2018/920
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Siguldas novadā”, lai var tikt
uzsākta kompostēšanas laukuma darbība.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2022.gada 30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 8. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. slēgt vienošanos ar Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, reģistrācijas Nr. 40103032305, pie
17.06.2018. līguma Nr.4.3-6.2/2018/920 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniegšanu Siguldas novadā”;
2. uzdot Finanšu pārvaldei sagatavot zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma cenrādi.
9. §
Par Jostiņsegas aušanu Krimuldā rakstainā audu ripsa tehnikā pieteikšanu iekļaušanai
Nemateriālā Kultūras mantojuma elementu sarakstā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
2016. gada 1. decembrī Latvijā stājās spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums, kas paredz
Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saraksta veidošanu, tajā iekļaujot elementus, kas uzskatāmi
par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs
attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība. Nemateriālajā kultūras mantojuma sarakstā var tikt iekļautas
paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar instrumenti, priekšmeti,
artefakti un kultūrtelpas. 2017. gadā sarakstā iekļautas arī Siguldas spieķa darināšanas prasmes, bet 2018.
gadā – Gaujas plostnieku amata prasmes.
2022. gada janvārī Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir izsludinājis šī gada pieteikumu
pieņemšanu Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstam, pieteikumi iesniedzami
līdz 12. jūnijam.
Siguldas novada Kultūras centrs vēlas pieteikt Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma
(NKM) sarakstam Jostiņsegu aušanu Krimuldā rakstainā audu ripsa tehnikā. Pieteikuma iniciatore
ir Krimuldas Tautas lietišķās mākslas studijas “Krimulda” vadītāja Laila Šteinberga, kas pārvalda šo
Krimuldai raksturīgo, īpašo aušanas tehniku.
Jostiņsegas Latvijā ir pazīstams dekoratīvo audumu veids jau 20. gadsimta sākumā, taču tā
aušanai tika lietotas samērā sarežģītas auduma tehniskā iekārtojuma tehnikas. 20.gs. 80. gados Tautas
lietišķās mākslas studijā “Krimulda” tika izveidots vienkāršots tehniskais iekārtojums rakstainā audu
ripsa tehnikā, izmantojot 8 nīšu rāmjus, ar plašām ornamentu veidošanas iespējām. Projekta mērķis ir
popularizēt šo Siguldas novadam raksturīgo jostiņsegu veidošanas tehniku un nodot praktiskās zināšanas
nākamajām paaudzēm, uzturot dzīvu jostiņsegu darināšanas tradīciju.
Jostiņsegu aušanu Krimuldā rakstainā audu ripsa tehnikā pieteikšanai iekļaušanai NKM
sarakstā izstrādāts darbības plāns pieciem gadiem, kas iekļauj gan uz apmācību vērstas aktivitātes
aušanas meistariem, gan informatīvi izglītojošas aktivitātes par jostiņsegu nozīmi tradicionālās kultūras
mantojumā, kā arī jostiņsegu popularizējošas aktivitātes sadarbībā ar citām pašvaldības
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struktūrvienībām. Projekta iesniegšana atbilst arī vienai no Siguldas novada kultūras jomas prioritātēm
– tautas lietišķās mākslas stiprināšanai un popularizēšanai - kļūstot par audējiem nozīmīgu centru
nacionālā mērogā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 5.punktu, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 9. §), atklāti balsojot
ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada Kultūras centrs ieceri pieteikt Krimuldai raksturīgo Jostiņsegu
aušanu rakstainā audu ripsa tehnikā Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstam.
2. atbildīgo par projekta realizāciju, vadīšanu un uzraudzību noteikt Siguldas novada Kultūras
centra Krimuldas Tautas nama vadītāju Līviju Ustupu.
10. §
Par iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [A.P.] pilnvarotā pārstāvja [N.P.] 2022.gada 25.aprīļa iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar
Nr. A-3.10/5/2012) (turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts atcelt Inčukalna novada domes 2021.gada
21.aprīļa lēmumu “Par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.[..],
[nosaukums], Inčukalna novadā” (prot. Nr.5, 7.§), dome konstatē:
1. Inčukalna novada dome 2019.gada 17.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.11-27. § „Par nekustamo
īpašumu [nosaukums], Inčukalna novadā”” (turpmāk arī – Lēmums Nr.1), saskaņā ar kuru
nekustamā īpašuma ar kad. Nr. [..], [nosaukums], Inčukalna novadā (turpmāk arī – Īpašums)
īpašniekiem [A.P.] un [A.R.] (turpmāk arī – Kopīpašnieki) uzlika pienākumu:
1.1.60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no Lēmuma spēkā stāšanās dienas (līdz 2019. gada 12.
novembrim (ieskaitot)) atjaunot iepriekšējo stāvokli mototrasē Īpašumā daļā, kas atrodas
Inčupītes aizsargjoslā, veicot rekultivācijas darbus: mehanizēti vai ar roku darbu nolīdzināt
grunti pēc apkārtējā reljefa un nolīdzinātās grunts vietā iesēt zālāju, zālāja sēklas šķirni un
daudzumu nosakot pēc izvēles. Pēc rekultivācijas darbu pabeigšanas rakstveidā informēt
Inčukalna novada būvvaldi (turpmāk arī – Būvvalde);
1.2.4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (līdz 2020. gada 12. janvārim
(ieskaitot) (ņemot vērā, ka termiņa pēdējā diena, t.i., 2020.gada 12.janvāris, ir svētdiena,
termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena - 2020.gada 13.janvāris), ievērojot būvniecību
regulējošos normatīvos aktus un šajā lēmumā norādīto, izstrādāt un iesniegt Būvvaldē
būvniecības ieceres dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārējai mototrases
daļai, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslā, Īpašumā.
2. Lēmums Nr.1 daļā, ar kuru uzlikts pienākums Kopīpašniekiem izstrādāt un iesniegt Būvvaldē
būvniecības ieceres dokumentāciju mototrases daļai, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslas,
Īpašumā (Lēmuma Nr.1 nolemjošās daļas 2. punkts), līdz 2020.gada 13.janvārim nebija izpildīts.
Minēto pamato arī Inčukalna novada Būvvaldes būvinspektora 2020.gada 1.oktobra apsekošanas
akts Nr.35-20, kurā arī konstatēts, ka, pārbaudot Būvvaldē pieejamo informāciju, konstatēts, ka
nekustamā īpašuma [nosaukums], Inčukalna novada, Kopīpašnieki nav iesnieguši Būvvaldē
būvniecības ieceres dokumentāciju mototrases būvniecībai Īpašuma daļā ārpus Inčupītes
aizsargjoslas;
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3. Inčukalna novada pašvaldības dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-7 "Par
iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu nekustamajā īpašumā [nosaukums], Inčukalna novads”
(turpmāk arī – Lēmums Nr.2), ar kuru nolemts uzlikt par pienākumu 60 (sešdesmit) kalendāra
dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atjaunot iepriekšējo stāvokli Īpašumā mototrases
daļā, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslas, veicot rekultivācijas darbus: mehanizēti vai ar
roku darbu nolīdzināt grunti pēc apkārtējā reljefa. Par rekultivācijas darbu pabeigšanu rakstveidā
informēt Inčukalna novada Būvvaldi;
4. Lēmumā Nr.2 norādīts, ka: “Ievērojot Administratīvā procesa likuma 369. pantā noteikto,
Inčukalna novada dome par lēmumā noteiktā pienākuma – atjaunot iepriekšējo stāvokli, veicot
rekultivācijas darbus) neizpildi kā piespiedu izpildes līdzekli izvēlas aizvietotājizpildi.”
Inčukalna novada dome norāda, ka lēmuma izpildi ar aizvietotājizpildi veiks Inčukalna novada
pašvaldības administrācijas izvēlēta persona – būvdarbu veicējs, kuru Inčukalna novada
pašvaldības administrācija – Inčukalna novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068337, izvēlēsies
tirgus izpētes rezultātā, noslēdzot būvdarbu līgumu. Minētais saistāms ar to, ka Inčukalna novada
pašvaldībā, tās izveidotajās iestādēs un kapitālsabiedrībās nav pieejams tāds saimnieciskais
nodrošinājums un materiāltehniskie resursi, lai faktiski varētu veikt rekultivācijas darbus šajā
lēmumā noteiktajā veidā. Līdz ar to Inčukalna novada pašvaldības administrācija piesaistīs
būvdarbu veicēju tirgus izpētes rezultātā, ar kuru Inčukalna novada pašvaldība noslēgs līgumu
par rekultivācijas darbu veikšanu Īpašumā mototrases daļai, kas atrodas ārpus Inčupītes
aizsargjoslas. Aizvietotājizpilde līdz šī lēmuma pieņemšanas brīdim nav veikta;
5. Būvniecības informācijas sistēmā 2021.gada 10.jūnijā iesniegta būvniecības iecere
paskaidrojuma raksts “Sporta laukums - speciāla trase motosportam [nosaukums], Inčukalna
nov., ieceres izstrādātājs SIA “BRD PROJEKTS” būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3517-R;
6. Ar Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesneses 2021.gada 14.jūnija lēmumu
ierosināta administratīvā lieta Nr.A420186621 [A.P.] pieteikumā par Inčukalna novada domes
2021.gada 21.aprīļa lēmuma (sēdes protokols Nr. 5, 7.§) atcelšanu;
7. 2021.gada 28.jūnijā Inčukalna novada Būvvalde pieņēma lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2021-3316
(2000) “Par būvniecības ieceres neizskatīšanu” (turpmāk – Būvvaldes lēmums), ar kuru nolemts
atteikt izskatīt iesniegto Būvniecības ieceri. Lēmums pamatots ar to, ka Inčukalna novada
pašvaldības dome 2021.gada 21.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 5-7 "Par iepriekšējā stāvokļa
atjaunošanu nekustamajā īpašumā [nosaukums], Inčukalna novads”, ko Iesniedzējs ir pārsūdzējis,
un ir ierosināta administratīvā lieta. Ņemot vērā minēto līdz tiesvedības beigām Būvvalde nevar
pieņemt lēmumus, kas saistīti ar minēto nekustamo īpašumu, tai skaitā jaunas būvniecības ieceres
izskatīšanu;
8. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājies 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, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību
domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
9. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 77.1pantu, 86.panta pirmo daļu,
Siguldas novada pašvaldības Būvvalde 2021. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu “Par būvniecību
īpašumā [nosaukums], Siguldas novadā” (prot Nr.10, par.1.1.), ar kuru nolemts atcelt Inčukalna
novada Būvvaldes 2021.gada 28.jūnija lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2021-3316 (2000) “Par
būvniecības ieceres neizskatīšanu” un izskatīt būvniecības ieceri būvniecības lietā Nr.BIS-BL403117-1473;
10. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra noteikumu Nr.588 “Ekonomikas
ministrijas nolikums” 1.punktu, 4.1.2.apakšpunktu un 5.1.apakšpunktu Ekonomikas ministrija ir
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vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā, organizē un koordinē būvniecības politiku, kā arī
izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu projektus un ir tiesīga sniegt skaidrojumu par tiesību
normās noteikto;
11. Siguldas novada pašvaldības Būvvalde 2021.gada 6.decembrī lūdza Ekonomikas ministrijas
skaidrojumu par radušās situācijas risinājumiem, tai skaitā par to vai nepieciešams atcelt domes
lēmumu jaunās būvniecības ieceres izskatīšanai, proti: “kādai jābūt Siguldas novada pašvaldības
Būvvaldes rīcībai uzsākot izskatīt ieceri, ņemot vērā, ka jaunā iecere iesniegta šī gada 10. jūnijā,
bet, pamatojoties uz Inčukalna novada Būvvaldes 2021.gada 28.jūnija lēmumu, tā netika
izskatīta, un šobrīd stājušies spēkā grozījumi 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” par būvju grupām, kā arī papildus informācijas pieprasījuma
tiesiskums pirmās grupas būves dokumentācijā”;
12. 2022.gada 7.janvārī Sigulda novada pašvaldībā saņemts Ekonomikas ministrijas skaidrojums par
plānotās būves (mototrases) grupu, kurā norādīts, ka: “saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” pirmā pielikuma 3.1.20. punktu
laukumi ar segumu ir pirmās grupas inženierbūve. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 12.
jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikuma 272.punktu inženierbūvē
“sporta laukumi” ar kodu 2411 ietilpst speciālās trases, tai skaitā trases autosportam un
motosportam. Tās iedala sporta laukumos ar cieto segumu (42110101, sporta laukumi un trases
ar asfalta, koka, dzelzsbetona, betona u. tml. segumu) un ar mīksto segumu (42110102, sporta
laukumi un trases ar smilts, speciālā maisījuma, tenisita u. tml. segumu). Un saskaņā ar Ministru
kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” 3.4.punktu
paskaidrojuma raksts (1. pielikums) vai būvniecības iesniegums (4. pielikums) vai cita
būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama, tai skaitā pirmās grupas sporta laukuma
(bez inženiertīkliem) būvdarbiem. Attiecīgi, ja būvniecības informācijas sistēmā ir ierosināta
būvniecība un iesniegts paskaidrojuma raksts tādai iecerei, kuras īstenošanai būvniecības ieceres
dokumentācija nav nepieciešama, Ekonomikas ministrija uzskata, ka iestādei jāpieņem lēmums
par atteikumu akceptēt ieceri, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās
daļas 3.punkta regulējumu;
13. Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta trešās daļas otro punktu, Administratīvā procesa
likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, Siguldas novada pašvaldības Būvvalde 2022. gada 22.
martā pieņēma lēmumu (prot. 11/1.11.§) atteikt akceptēt būvniecības ieceri “ Sporta laukums speciāla trase motosportam [nosaukums], Siguldas novads;
14. Iesniegumā norādīts, ka Lēmums Nr.2 ir atceļams, pamatojoties uz turpmāk minēto:
14.1. būvniecības iecere nav nepieciešama tādu būvdarbu veikšanai, kas ir paredzēta un
norādīta iesniegtajā paskaidrojuma rakstā, proti, motosporta trasei ar mīksto (smilšu) segumu,
kurai nav paredzēta inženiertīklu izbūve;
14.2. Iesniedzēja norāda, ka tās rīcībā ir 2016.gadā veikts mototrases vides trokšņa
novērtējums, kurā ir norādīti visi paredzamie un maksimālie trokšņu līmeņi trases
ekspluatēšanas laikā, kas pilnībā atbilst visiem trokšņu līmeņiem konkrētajā apkārtnē un
tiesību aktu prasībām;
14.3. Pamatojoties uz to, ka būvniecības iecere nav nepieciešama minēto būvdarbu veikšanai
nekustamajā īpašumā [nosaukums], pēc Iesniedzējas domām nav lietderīgi un taisnīgi izpildīt
Lēmumā noteiktos Iesniedzējas pienākumus, proti, atjaunot iepriekšējo stāvokli Nekustamā
īpašumā mototrases daļā, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslas, veicot rekultivācijas
darbus: mehanizēti vai ar roku darbu nolīdzināt grunti pēc apkārtējā reljefa. Jāņem vērā arī
tas, ka, pirmkārt, nav iespējams konstatēt iepriekšējo stāvokli, un otrkārt, minēto
pienākumu izpilde būtu saistīta ar smilšu uzbērumu izlīdzināšanu, ko pēc tam, paredzētās un
atļautās mototrases būvniecības laikā atkal tiktu sastumti uzbērumu veidā, kas nav loģiskas
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un ekonomiski pamatotas darbības, un tas radītu Iesniedzējai nevajadzīgus un nepamatotus
finansiālus zaudējumus;
15. Saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 2.punktu: “Ja būvinspektors saskaņā ar šā
panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur būvdarbus un sagatavo
atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: [..]; 2) par atļauju veikt būvniecību
pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas
būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā novēršanas vides un dabas
aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju veikt
būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu”;
16. Papildus iepriekšminētajam Ekonomikas ministrijas skaidrojumā norādīts, ka: “Būvniecības
likuma 18.panta piektās daļas 2.punkta otrajā teikumā minētais lēmums – par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu, ja iepriekš izdotais administratīvais akts, kas uzliek par pienākumu
“legalizēt” patvaļīgu būvniecību netika izpildīts, atbilstoši Administratīvā procesa likuma
65.panta otrās daļas nosacījumiem ir izdošanas izvēles administratīvais akts, jo Būvniecības
likuma regulējums paredz iestādei tiesības izdot konkrētā satura administratīvo aktu (iestāde var
izdot). Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 2.punkta otrajā teikumā minētā administratīvā
akta izdošana ir instruments sabiedrības interešu aizsardzībai, kas ir izmantojams gadījumā, ja
ar citiem līdzekļiem iestāde nespēja panākt patvaļīgās būvniecības “legalizāciju”, t.i.
būvniecības ieceres saskaņošanu un akceptēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Jāuzsver, ka Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas regulējuma mērķis ir novērst patvaļīgās
būvniecības rādīto apdraudējumu un tas nav izmantojams nekustamā īpašuma īpašnieka
sodīšanai par pieļauto pārkāpumu. Līdz ar to, tam ir jābūt vērstam uz tiešā mērķa sasniegšanu patvaļīgās būvniecības novēršanu, kā arī jābūt samērīgam ar to. Attiecīgi, ja iestāde, izvērtējot
patvaļīgās būvniecības apstākļus un raksturu, secina, ka konkrētā būvniecība konkrētā vietā ir
pieļaujama, tā pieņem Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas pirmajā punktā minēto
lēmumu. Ekonomikas ministrija uzskata, ka pienākuma uzlikšana nekustamā īpašuma īpašniekam
nojaukt patvaļīgi uzbūvētu būvi, gadījumā, ja nekustamā īpašnieks būvniecības informācijas
sistēmā ir ierosinājis būves būvniecības ieceres saskaņošanu, neatbilst Administratīvā procesa
likuma 12.pantā ietvertajam demokrātiskās iekārtas principam un 13.pantā ietvertajam
samērīguma principam”;
17. Administratīvā procesa likuma 12.pants noteic, ka iestāde un tiesa, piemērojot tiesību normas,
apsver, vai privātpersonai nelabvēlīgs administratīvais akts vai faktiskā rīcība ir nepieciešami
demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu citu privātpersonu tiesības, demokrātisko valsts iekārtu,
sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību;
18. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 7. panta otrajā daļā un 15. panta pirmās daļas 14. punktā
noteiktajam, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir pašvaldības autonomā funkcija, tā šajā jomā darbojas patstāvīgi un pati par to ir
atbildīga;
19. Nav strīda, ka būvniecības procesa tiesiskums ir būtiska visas sabiedrības interese, un būvniecības
procesa tiesiskums vērtējams saskaņā ar Būvniecības likumu, kā arī uz tā pamata izdotajiem
normatīvajiem aktiem;
20. Būvniecības likuma 2.pants noteic, ka likuma mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides radīšana, nosakot
efektīvu būvniecības procesa regulējumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu valsts ekonomisko un
sociālo attīstību, kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu, kā arī energoresursu racionālu
izmantošanu. Līdz ar to, nodrošinot Būvniecības likumā norādītā mērķa sasniegšanu,
nepieciešams veikt arī būvniecības procesu kontroli;
21. Saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta pirmo daļu būvdarbu kontroli atbilstoši šajā likumā
noteiktajai kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas [..].
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Būvvalde, saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta otro daļu, veicot būvniecības kontroli, ir
tiesīga konstatēt, ka būvniecības process neatbilst normatīvo aktu prasībām, atzīstot to par
patvaļīgu būvniecību un pieņemt Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1. un 2.punktā
norādītos lēmumus;
22. Administratīvā rajona tiesa 2017.gada 22.novembra spriedumā administratīvajā lietā Nr.
A420356516, vērtējot konkrētajā īpašumā konstatētās būvniecības atbilstību normatīvajiem
aktiem, ir atzinusi, ka: “Ar Inčukalna novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu “Par saistošo
noteikumu Nr.10/2013 “Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.– 2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu” apstiprināts
teritorijas plānojums un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi). Apbūves
noteikumu 314. punkts noteic, ka dabas un apstādījumu teritorija ir sabiedrībai brīvi pieejamas
dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas teritorijas ar īpašu kultūrvēsturisko, ekoloģisko un
estētisko nozīmi rekreācijas, tūrisma aktivitāšu vai kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanai, kā arī
vietas ar specifiskām funkcijām, kurām nepieciešama regulāra kopšana. Atbilstoši Apbūves
noteikumu 316.6. un 316.7.apakšpunktam dabas un apstādījumu teritorijas galvenā atļautā
izmantošana ir tūrisma, rekreācijas un sporta infrastruktūras objekti (bērnu rotaļu laukumi, atklāti
sporta spēļu laukumi, slidotavas, slēpošanas trases u.tml.) un ar rekreāciju, tūrismu un sportu
saistītas būves un objekti (t.sk. brīvdabas estrāde), kas nodrošina teritorijas funkcionēšanu. Tātad
Inčukalna novadā šīs teritorijas izmantošanas veids ir rekreācijas teritorija, kur atbilstoši Apbūves
noteikumiem galvenā atļautā izmantošana tostarp ir sporta infrastruktūras objekti un ar sportu
saistītas būves un objekti, kas nodrošina teritorijas funkcionēšanu. Tiesa secina, ka atbilstoši
pašvaldības teritorijas izmantošanas plānojumam nekustamajā īpašumā [nosaukums] vispārīgi
var atrasties Motototrase, savukārt pašvaldībai, izdodot lēmumu, jāpārbauda, vai faktiski
Mototrase neatrodas arī citās teritorijās, par ko lietā nav ziņu un vai tajā ir pieļaujama trases
būvniecība. Līdz ar to tiesa secina, ka nav pamata vispārīgi atzīt, ka Mototrase vispār nevar
atrasties nekustamajā īpašumā [nosaukums] (secinājums attiecināms kopumā gan uz t.s. “lielo
trasi”, gan “bērnu trasi”). Savukārt konkrētais trases elementu novietojums var tikt ierobežots,
pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem. [..] Tas nozīmē, ka Mototrase daļa, kas atrodas
Inčupītes aizsargjoslā, nav pieļaujama. Līdz ar to trešajām personām jāizvērtē, vai iespējams
izveidot trasi tādējādi, ka neskar Inčupītes aizsargjoslu. Savukārt, ja trasi nav iespējams sadalīt,
tās legalizācija nav faktiski iespējama.”;
23. Ņemot vērā iepriekš norādīto, konstatējams, ka Administratīvā rajona tiesa ir atzinusi, ka
konkrētajā teritorijā trases izveidošana ir iespējama, ja tā netiek veidota Inčupītes aizsargjoslas
teritorijā;
24. Izvērtējot iepriekš norādītos apstākļus, konstatējams, ka personai nelabvēlīgs administratīvais
akts, kas uzliek par pienākumu atjaunot iepriekšējo stāvokli Īpašumā mototrases daļā, kas atrodas
ārpus Inčupītes aizsargjoslas, vērtējot pašreizējos faktiskos apstākļus un 2021.gada 10.jūnijā
iesniegto būvniecības dokumentāciju, demokrātiskā sabiedrībā nav nepieciešams, jo Iesniedzējs
ir veicis darbības ar mērķi novērst patvaļīgu būvniecību;
25. Administratīvā procesa likuma 13.pants noteic, ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar
ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu
ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami
tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu;
26. Judikatūrā atzīts, ka izvērtējot pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, jāpārbauda: 1) vai
izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai jeb vai ar izraudzīto līdzekli var
sasniegt leģitīmo mērķi; 2) vai šāda rīcība ir nepieciešama jeb vai leģitīmo mērķi nevar sasniegt
ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem; 3) vai ierobežojums ir atbilstošs jeb vai
labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu. Ja, izvērtējot
tiesību normu, tiek atzīts, ka tā neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, tā neatbilst arī
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samērīguma principam (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 16.maija sprieduma lietā Nr. 2006-4201 11.punkts un 2015.gada 21.decembra sprieduma lietā Nr. 2015-03-01 25.punkts).
27. Analizējot situāciju, konstatējams, ka leģitīmais mērķis ir būvniecības procesa tiesiskums,
konkrētāk, patvaļīgas būvniecības novēršana;
28. Veidus, kā iespējams novērst patvaļīgu būvniecību noteic Būvniecības likuma 18.panta piektās
daļas 1. un 2.punkts. Leģitīmā mērķa sasniegšanai, ņemot vērā, ka Iesniedzējs Inčukalna novada
pašvaldības domes iepriekš noteiktajā termiņā nav veicis Lēmumā Nr.1 noteiktās darbības,
Inčukalna novada pašvaldības dome pieņēma Lēmumu Nr.2, uzliekot pienākumu Iesniedzējam
60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atjaunot iepriekšējo
stāvokli Īpašumā mototrases daļā, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslas, veicot rekultivācijas
darbus: mehanizēti vai ar roku darbu nolīdzināt grunti pēc apkārtējā reljefa. Līdz šī lēmuma
pieņemšanas brīdim iepriekšējais stāvolis īpašumā faktiski nav atjaunots, mototrase netiek
ekspluatēta;
29. Ņemot vērā šī lēmuma 22.punktā norādīto, apstākli, ka Iesniedzējs 2021.gada 10.jūnijā ir
iesniedzis būvniecības ieceri paskaidrojuma rakstu “Sporta laukums - speciāla trase motosportam
[nosaukums], Inčukalna nov., secināms, ka Lēmums Nr.2, kas uzliek par pienākumu atjaunot
iepriekšējo stāvokli Īpašumā mototrases daļā, kas atrodas ārpus Inčupītes aizsargjoslas, nav
nepieciešams, proti, leģitīmo mērķi – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu un
patvaļīgas būvniecības novēršanu – var sasniegt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem
līdzekļiem, kas šajā gadījumā nozīmē, ka Iesniedzējam uzliktais pienākums atjaunot iepriekšējo
stāvokli pirms jauna būvniecības procesa uzsākšanas īpašumā nav samērīgs leģitīmā mērķa
sasniegšanai;
30. Lēmums Nr.2 attiecībā pret Iesniedzēju ir nelabvēlīgs administratīvais akts. Saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu adresātam nelabvēlīgu tiesisku
administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar tiesību normām
šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna.
31. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu lemjot par tāda administratīvā
akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un
izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Administratīvajā lietā
Nr.A420186621 kā trešā persona pieaicināta biedrība “Inčukalna dabas parks”, reģ.Nr.
40008237041. Ņemot vērā šī lēmuma 13.,17., 22.,24. un 29.punktā norādītos argumentus dome
secina, ka biedrības “Inčukalna dabas parks” reģ.Nr. 40008237041, viedokļa noskaidrošana šajā
procesā nav lietderīga, jo neatkarīgi no tās paustā viedokļa, Iesniedzējam uzliktais pienākums
veikt iepriekšējo stāvokli pirms jauna būvniecības procesa uzsākšanas īpašumā nav uzskatāms
par samērīgu leģitīmā mērķa sasniegšanai.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 12., 13., 85.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma
18.panta piektās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 30.maija sēdes atzinumu
(prot. Nr.12, 10. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atcelt Inčukalna novada pašvaldības domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr. 5-7 "Par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu nekustamajā īpašumā [nosaukums], Inčukalna novads”.
Lēmums ir pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā
rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007.
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11. §
Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa

Ar mērķi turpināt veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Siguldas novadā, aktivizēt dialogu starp
Siguldas novada pašvaldību un novada uzņēmējiem, kā arī paplašinoties Siguldas novada
administratīvajai teritorijai, nepieciešams apstiprināt jaunu ”Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās
padomes” nolikumu.
Šobrīd spēkā esošais Siguldas novada pašvaldības domes nolikums Nr.5/2019 ”Siguldas novada
Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” ir apstiprināts 2019.gada 18.aprīlī, konstatējama
nepieciešamība tā pārskatīšanai un pilnveidošanai, sakarā ar Siguldas novada teritorijas paplašināšanos
pēc Administratīvās teritoriālās reformas, nodrošinot līdzsvarotu Siguldas, Allažu, Inčukalna, Krimuldas,
Lēdurgas, Mālpils un Mores pagasta uzņēmēju pārstāvniecību padomē, kā arī palielināt padomes locekļu
sastāvu uz ne vairāk kā 20 padomes locekļi, un, noteikt padomes sēdes organizēt ne retāk kā reizi pusgadā
vai pēc nepieciešamības.
Ievērojot iepriekš minēto un, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
48.panta pirmo daļu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada
30.maija sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 11. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu “Siguldas novada Uzņēmēju
konsultatīvās padomes nolikums” jaunā redakcijā;
atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumu
Nr.5/2019 ”Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”;
par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās
padomes nolikums” 4.punkta izpildes atbildīgo noteikt P/A “Siguldas Attīstības aģentūra”
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāju.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 15.20.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2022.gada 16.jūnijā.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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