Novada domes sēdes protokols
2011.gada 12.janvārī

Siguldā

Nr.1

Sēdes darba kārtība:
1. Par atteikumu anulēt personu deklarēto dzīvesvietu.
2. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu.
3. Par izslēgšanu no Siguldas novada Vēlēšanu komisijas sastāva un jauna Vēlēšanu
komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņa apstiprināšanu.
4. Par kārtību, kādā sadala 2011.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) piešķirto
valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai.
5. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pirmskolas izglītības skolotājiem.
6. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas sporta skolas
direktoram un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktoram.
7. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2011.gada 8 mēnešiem (janvāris - augusts) sadali Siguldas novadā.
8. Par Siguldas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
9. Par Siguldas novada pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem.
10. Par nolikuma „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Siguldas
novadā”
apstiprināšanu.
11. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
12. Par Siguldas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no M.K. par zemi [adrese].
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā M.K. par ēku [adrese].
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no D.Š. par zemi [adrese].
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no D.Š. par zemi [adrese].
17. Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumu
piemērošanu
SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
18. Par zemes nomas līgumiem.
19. Par izmaiņām Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā.
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20. Par vecākā datortīkla administratora amata un referenta amata iekļaušanu
Siguldas novada domes 2011.gada personāla sarakstā.
21. Par 2010.gada 17.novembra Siguldas novada domes sēdes lēmuma Nr.24,§5 ”Par
grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” atcelšanu.
22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2010. gadam”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs informē klātesošos, ka
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu, domes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne
retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību. Šī paša
likuma 31.panta nosaka, ka domes var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā
sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas
trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.
Jautājums par dzīvojamo telpu īres parauglīguma apstiprināšanu tika atlikts uz
12.01.2011 domes sēdi.
Priekšlikums ir šo jautājumu vispār neskatīt un izņemt no darba kārtības, pamatojoties
uz šādiem argumentiem:
1)
Pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu privāttiesību jomā
ir juridiskās personas tiesības.
2)
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1.panta otrā daļa nosaka, ka īres
tiesiskajām attiecībām, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojams
Civillikums un citi normatīvie akti.
3)
Saskaņā ar Civillikumu, nomas un īres līgumi ir apspriežami pēc
Civillikuma Saistību tiesībām. Saistību tiesība rodas vai nu no tiesiska
darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.
4)
Civillikuma 1404.pants nosaka, ka katra tiesiskā darījumā jāņem vērā
dalībnieki, priekšmets, gribas izteikums, sastāvdaļas un forma. Par darījuma
dalībniekiem tiek uzskatītas fiziskās un juridiskās personas.
5)
Pašvaldība Civillikuma izpratnē ir juridiska persona. Līdz ar to piemērojot
gan likumu „Par pašvaldībām”, gan Civillikuma normas, ir secināms, ka
pašvaldība dzīvojamo telpu īres jomā darbojas privāttiesību jomā.
6)
Likums „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka pašvaldības kompetenci publisko
jautājumu jomā, nevis privāto tiesību jomā. Kā arī šī paša likuma 21.pants
nenosaka pretējo, proti, ka īres vai nomas līgums būtu jāapstiprina domes
sēdē. Izņemot līguma būtiskās sastāvdaļa, kas ir īres maksa un priekšmets.
7)
Lai būtu iespējams mainīt līguma noteikumus atbilstoši katrai situācijai, kā
arī taupīt resursus, kas ir saistīti ar katra īres līguma grozīšanu.
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs,
J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Noņemt jautājumu par dzīvojamo telpu īres parauglīguma apstiprināšanu no sēdes darba
kārtības.
Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
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Piedalās:
Domes priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Zilvers
Deputāti: Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks, Verners Bērziņš, Jānis Kiršteins,
Aivars Jakobsons, Jānis Strautmanis, Jolanta Borīte, Dainis Dukurs, Jānis Odziņš, Andris
Zaviļeiskis
Nepiedalās:
Deputāti: Ainars Vāgners, Māris Malcenieks – darba apstākļu dēļ
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Inese Zīle, Juridiskās pārvaldes vadītāja Elīna Grobiņa, Zemes nodaļas
vadītāja Anita Viškere, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Teritorijas plānotāja Ilze
Urtāne, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Siguldas
pagasta pārvaldes vadītāja Inguna Zirne, Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila, Sporta
pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Nekustamā
īpašumu nodokļu administratore Kristīne Bērze, Ekonomiste Anita Strautmane
Preses pārstāvji:

Ivars Raudziņš „Siguldas avīze”

Protokolē: Kancelejas vadītājas vietniece Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.20

1.§
Par atteikumu anulēt personu deklarēto dzīvesvietu
Siguldas pagasta pārvaldes vadītāja I.Zirne
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Siguldas novada dome izskatīja D.J. 2010.gada 15.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts
anulēt M.Z. deklarētās dzīvesvietas adresi [adrese].
Izvērtējot Siguldas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un likumu „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 4.panta otrās daļas ceturto punktu un
saskaņā ar 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§2), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Atteikt anulēt ziņas par M.Z. deklarēto dzīvesvietu [adrese].
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīga,
LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
2.§
Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu
Juridiskās pārvaldes vadītāja E.Grobiņa
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Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Iepazīstoties ar Nacionālās Apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcijas deputāta Jāņa Dombrava 2010.gada 14.decembra
iesniegumu „Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu”, kurā tik lūgts Siguldas novada
domē pieņemt lēmumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma
apliecināšanu bāriņtiesā Siguldas novadā deklarētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem
grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē un pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma
61.panta pirmās daļas 5.punktu, 79.panta pirmās daļas 6.punktu un 79.panta otro daļu, un
saskaņā ar Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot.Nr.1,§3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā Siguldas novada deklarētiem
Latvijas Republikas pilsoņiem par paraksta īstuma apliecināšanu Siguldas novada
Bāriņtiesā grozījumu ierosināšanā Latvijas Republikas Satversmē.
3.§
Par izslēgšanu no Siguldas novada Vēlēšanu komisijas sastāva un jauna Vēlēšanu
komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņa apstiprināšanu
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja E.Grobiņa
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Izskatījusi Siguldas novada Vēlēšanu komisijas locekles Guntas Makarovas 2010.gada
10.decembra iesniegumu par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Siguldas novada Vēlēšanu
komisijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
„Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma”
11.panta pirmo daļu un ceturto daļu, kā arī, ņemot vērā Siguldas novada Vēlēšanu komisijas
2011.gada 3.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izslēgt no Siguldas novada Vēlēšanu komisijas sastāva Guntu Makarovu.
2. Noteikt jaunu Vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikšanās termiņu no 2011.gada
12.janvāra līdz 2011.gada 29.janvārim.
1.

4.§
Par kārtību, kādā sadala 2011.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) piešķirto valsts
budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz 28.07.2009. MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un 22.12.2009. MK noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
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vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,
likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, Siguldas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
metodiskās darbības nolikumu (apstiprināts Siguldas novada domes sēdē 08.09.2010,
protokols Nr.19,p.14), Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 5.janvāra sēdes atzinumu
(protokols Nr.1,p.1) un Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas
atzinumu (prot.Nr.1,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu
darba samaksai Ls 85904 apmērā sadalīt proporcionāli 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās
izglītības iestādēs uz 2011.gada 1.janvāri.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Siguldas BJIC pirmskolas izglītības grupām
Siguldas Valdorfa privātai pirmskolas izglītības iestādei
Privātai pirmskolas izglītības iestādei „Pumpurdārzs”

Ls 10440
Ls 23584
Ls 32272
Ls 4720
Ls 6456
Ls 2976
Ls 2728
Ls 2480
Ls 248

2. No piešķirtās mērķdotācijas Ls 1099384 Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls
7944 novirzīt metodiskā darba organizēšanai Siguldas novadā, nosakot algas likmi
novada izglītības metodiķim Ls 400 apmērā. Metodiskajam darbam iedalīto
mērķdotāciju novirzīt uz izglītības iestādēm, kurās strādā ar Siguldas novada domes
izpilddirektora rīkojumu apstiprinātie izglītības metodiķi.
3. Atlikušo mērķdotācijas daļu Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 1091440 apmērā
sadalīt proporcionāli normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2010.gada
1.septembri, nosakot, ka atbilstoši novada vajadzībām mērķdotācijas lielums Siguldas
1.pamatskolai tiek samazināts par Ls 300, Siguldas 3.pamatskolai tiek samazināts par
Ls 350, Siguldas 2.vidusskolai un Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek samazināts par Ls
200 un Siguldas novada vidusskolai par Ls 100, bet Allažu pamatskolai palielināts par
Ls 450 un Mores pamatskolai par Ls 700.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Siguldas Valsts ģimnāzijai:
Siguldas 2.vidusskolai:
Siguldas novada vidusskolai:
Siguldas 1.pamatskolai:
Siguldas 3.pamatskolai:
Allažu pamatskolai:
Mores pamatskolai:

Ls 356408
Ls 169408
Ls 75256
Ls 176216
Ls 207496
Ls 62192
Ls 52408

4. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
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5. Skolu direktoriem no valsts mērķdotācijas noteikt sekojošas darba algas:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas 2.vidusskola
Siguldas novada vidusskola
Siguldas 1.pamatskola
Siguldas 3.pamatskola
Allažu pamatskola
Mores pamatskola

Vilnis Trupavnieks:
Rima Sitņikova
Māra Jēkabsone
Valters Mačs
Ņina Balode
Sandra Tukiša
Gundega Pētersone

Ls 850
Ls 680
Ls 635
Ls 700
Ls 700
Ls 607
Ls 607

5.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pirmskolas izglītības skolotājiem
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 5. un 6.punktu, Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Izglītības un

kultūras komitejas 2011.gada 5.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1, p.2) un Siguldas
novada domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§5), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām sekojošas algu
likmes no pašvaldības budžeta no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Pirmskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
Pirmskolas izglītības iestāde „Ieviņa”

Aiva Butevica
Anda Timermane
Lilija Vītola
Maira Gavare

Ls 572
Ls 589
Ls 608
Ls 572

2. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmskolas izglītības programma)
īstenošanu no pašvaldības budžeta no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.augustam
Allažu pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai 50.00 LVL mēnesī.
3. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmskolas izglītības programma)
īstenošanu no pašvaldības budžeta no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.augustam
Mores pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei 37.00 LVL mēnesī.
4. Noteikt Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pirmskolas skolotāju algu
likmes atbilstoši pedagoģiskajam stāžam no pašvaldības budžeta no 2011.gada
1.janvāra līdz 2011.gada 31.augustam sekojošā apmērā:
Pedagoģiskā darba stāžs Algas likme, LVL
Līdz 5 gadi
258,00
5 līdz 10 gadi
268,00
Vairāk kā 10 gadi
274,00
6.§
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Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas sporta skolas direktoram
un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktoram
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru Kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.daļu, Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 5.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1,
p.3) un Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot.Nr.1,§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktoram Guntaram Zvejniekam no
2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.augustam noteikt algas likmi LVL 688,00
mēnesī no pašvaldības budžeta.
2. Siguldas sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2011.gada 1.janvāra līdz
2011.gada 31.augustam noteikt algas likmi LVL 589,00 mēnesī no pašvaldības
budžeta.
7.§
Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2011.gada 8 mēnešiem (janvāris - augusts) sadali Siguldas novadā
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz 28.07.2009. MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punktu, Siguldas novada interešu izglītības finansējuma sadales komisijas sēdes
2010.gada 22.septembra lēmumu, Izglītības un kultūras komitejas 2011.gada 5.janvāra sēdes
atzinumu (protokols Nr.1, p.4), kā arī uz Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra
Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 2011.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) interešu izglītības
programmu realizācijai Siguldas novada izglītības iestādēs 46032 LVL apmērā.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Siguldas Mākslu skola „Baltais flīģelis”
Siguldas BJIC
Mores pamatskola
Siguldas 2.vidusskola
Siguldas 3.pamatskola
Allažu pamatskola
Siguldas 1.pamatskola
Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas Sporta skola

5384
9704
920
920
6088
4056
6104
7952
4904
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2. Noteikt Siguldas novada izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāju algu likmes
atbilstoši pedagoģiskajam stāžam no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.augustam
sekojošā apmērā:
Pedagoģiskā darba stāžs Algas likme, Ls
Līdz 5 gadi
245,00
5 līdz 10 gadi
250,00
Vairāk kā 10 gadi
255,00
3. Piešķirto finansējumu 2011.gada 8 mēnešiem
interešu izglītības programmu
realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt saskaņā ar tarifikāciju.
8.§
Par Siguldas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Debatēs piedalās J.Strautmanis, J.Kiršteins
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.panta pirmo un trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, un
pamatojoties uz Izglītības un kultūras komitejas 2010.gada 12.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.21,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš,E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.

Izveidot Siguldas novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Apstiprināt Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
Noteikt, ka Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas personālsastāvu
un izmaiņas tajā apstiprina Izpilddirektore.

9.§
Par Siguldas novada pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem
Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Deputāts A.Zaviļeiskis nepiedalās balsojumā
Debatēs piedalās V.Bērziņš, J.Odziņš, L.Sausiņa un G.Zvejnieks.
Debatēs diskutē un deputāti kopīgi vienojas izslēgt no abiem sagatavotajiem lēmuma
projektiem sesto punktu „Noteikt, ka ar 1.punktā minēto skolu reorganizāciju saistītie
izdevumi sedzami no attiecīgo skolu finanšu līdzekļiem.”
Uzklausot sēdes laikā izteiktos viedokļus un ierosinājumus sēdes vadītājs ierosina balsot par
katru lēmuma projekta redakciju atsevišķi. Deputātiem vienojoties ierosinājums tiek
atbalstīts.
Notiek balsojums par pirmo iesniegto lēmuma projekta variantu:
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās
izglītības likuma 7.panta otro daļu, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, kā arī uz
Izglītības un kultūras komitejas 2010.gada 29.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.21,§2),
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saskaņā ar Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot.Nr.1,§15), atklāti balsojot, ar 2 balsīm par (G.Zvejnieks, V.Bērziņš), pret – 11 (J.Odziņš,
U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
E.Viļķina, L.Sausiņa), atturas – nav, dome nolemj:
Noraidīt iesniegto lēmuma projektu:
1. Reorganizēt Siguldas 3.pamatskolu un Siguldas 2.vidusskolu, tās apvienojot un izveidojot
jaunu vispārējās vidējās izglītības iestādi, piešķirot nosaukumu – Siguldas vidusskola,
nosakot, ka jaunizveidotā skola īsteno visas izglītības programmas, kas tika īstenotas abās
reorganizētajās skolās.
2. Noteikt, ka Siguldas vidusskola ir Siguldas 3.pamatskolas un Siguldas 2.vidusskolas
saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, kā arī materiālo un
nemateriālo vērtību pārņēmējs.
3. Šā lēmuma 1.punktā minēto skolu reorganizāciju pabeigt līdz 2011.gada 1.augustam.
4. Uzdot Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai Maijai Bruģei līdz 2011.gada
1.jūnijam:
4.1. informēt par 1.punktā minēto skolu reorganizāciju:
4.1.1. Siguldas 3.pamatskolas direktori Ņ.Balodi;
4.1.2. Siguldas 2.vidusskolas direktori R.Sitņikovu;
4.2. izveidot 1.punktā minēto reorganizējamo skolu reorganizācijas un pedagogu
novērtēšanas komisijas katru 5 cilvēku sastāvā. Skolu reorganizācijas komisijas
sastāvā iekļaujot reorganizējamo skolu direktorus;
4.3. izstrādāt un apstiprināt 1.punktā minēto skolu reorganizācijas un pedagogu
novērtēšanas komisiju nolikumus.
5. Ar 2011.gada 2.augustu atzīt par spēku zaudējušiem 1.punktā minēto skolu dibināšanas
dokumentus un nolikumus.
6. Par lēmuma izpildi ir atbildīga Siguldas novada domes Izglītības pārvalde.
Notiek balsojums par otro iesniegto lēmuma projekta variantu:
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās
izglītības likuma 7.panta otro daļu, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, kā arī uz
Izglītības un kultūras komitejas 2010.gada 29.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.21,§2),
saskaņā ar Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot.Nr.1,§15), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, E.Viļķina, L.Sausiņa), pret – 3 (J.Odziņš,
G.Zvejnieks, V.Bērziņš), atturas – nav, dome nolemj:
1. Reorganizēt Siguldas 3.pamatskolu un Siguldas 2.vidusskolu, tās apvienojot un izveidojot
jaunu vispārējās vidējās izglītības iestādi, piešķirot nosaukumu – Siguldas pilsētas
vidusskola, nosakot, ka jaunizveidotā skola īsteno visas izglītības programmas, kas tika
īstenotas abās reorganizētajās skolās.
2. Noteikt, ka Siguldas vidusskola ir Siguldas 3.pamatskolas un Siguldas 2.vidusskolas
saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, kā arī materiālo un
nemateriālo vērtību pārņēmējs.
3. Šā lēmuma 1.punktā minēto skolu reorganizāciju pabeigt līdz 2011.gada 1.augustam.
4. Uzdot Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai Maijai Bruģei līdz 2011.gada
1.jūnijam:
4.1. informēt par 1.punktā minēto skolu reorganizāciju:
4.1.1. Siguldas 3.pamatskolas direktori Ņ.Balodi;
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4.1.2. Siguldas 2.vidusskolas direktori R.Sitņikovu;
4.2. izveidot 1.punktā minēto reorganizējamo skolu reorganizācijas un pedagogu
novērtēšanas komisijas katru 5 cilvēku sastāvā. Skolu reorganizācijas komisijas
sastāvā iekļaujot reorganizējamo skolu direktorus;
4.3. izstrādāt un apstiprināt 1.punktā minēto skolu reorganizācijas un pedagogu
novērtēšanas komisiju nolikumus.
5. Ar 2011.gada 2.augustu atzīt par spēku zaudējušiem 1.punktā minēto skolu dibināšanas
dokumentus un nolikumus.
6. Par lēmuma izpildi ir atbildīga Siguldas novada domes Izglītības pārvalde.
10.§
Par nolikuma „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Siguldas novadā” apstiprināšanu
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Debatēs piedalās J.Borīte un J.Odziņš
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers un nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 3., 5. un 6.punktiem, saskaņā ar Siguldas novada domes Sporta komitejas 2010.gada
29.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.21,§5) un Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra
Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Siguldas novadā”.
11.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Teritorijas plānotāja I.Urtāne
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sesto daļu, 2009.gada 6.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
11.,18.,32.,33. un 35.punktu, Siguldas novada Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada
5.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1,§1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Uzsākt Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādi 2012. - 2024.gadam.
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Siguldas novada domes
teritorijas plānotāju Ilzi Urtāni.
3. Apstiprināt teritorijas plānojuma darba uzdevumu un laika grafiku (pielikumā Nr.1 un
Nr.2).
4. Noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu no 2011.gada 24.janvāra līdz 2011.gada
7.martam.
5. Izstrādes vadītājam divu nedēļu laikā sagatavot paziņojumu par teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu.
6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un vietējām pašvaldībām, kuru teritorijas robežojas ar Siguldas novada
teritoriju.
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12.§
Par Siguldas Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 17.pantu un saskaņā ar Siguldas
novada domes Sporta komitejas 2010.gada 29.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.21,§2,)
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Sporta skolas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas Sporta skolas nolikumu, kas apstiprināts ar
Siguldas novada domes 2004.gada 16.novembra lēmumu (prot.Nr.24,§15).
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no M.K. par zemi [adrese]
Nodokļu administratore K.Bērze
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par M.K., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu zemi [adrese].
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo, otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa
likuma 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, Siguldas novada domes 2011.gada
12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no M.K., adrese – [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu (zeme) [adrese] Ls 131.85, kavējuma naudu Ls 41.07, kopā Ls 172.92 (viens simts
septiņdesmit divi lati, 92 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt trīsdesmit dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot
sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no M.K. par ēku [adrese]
Nodokļu administratore K.Bērze
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
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Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par M.K., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ēku [adrese].
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo, otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa
likuma 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu un Siguldas novada domes 2011.gada
12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§13), Siguldas novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
Piedzīt no M.K., adrese – [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu (ēku) [adrese] 7.82 Ls, kavējuma naudu 1.93 Ls, kopā 9.75 Ls (deviņi lati 75
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt trīsdesmit dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot
sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no D.Š. par zemi [adrese]
Nodokļu administratore K.Bērze
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.Š., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu zemi [adrese].
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo, otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa
likuma 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu un Siguldas novada domes 2011.gada
12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§210), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
V.Bērziņš,E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no D.Š., adrese – [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu (zeme) [adrese], 83.08 Ls, kavējuma naudu 14.21 Ls, kopā 97.29 Ls (deviņdesmit
septiņi lati, 29 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt trīsdesmit dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot
sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā no D.Š. par zemi [adrese]
Nodokļu administratore K.Bērze
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
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Izskatīja nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par D.Š., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu zemi [adrese].
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo, otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa
likuma 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu un Siguldas novada domes 2011.gada
12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§11) atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedzīt no D.Š., adrese – [adrese], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu (zeme) [adrese], 178.77 Ls, kavējuma naudu 16 Ls, kopā 194.77 Ls (viens simts
deviņdesmit četri lati, 77 santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmumu var pārsūdzēt trīsdesmit dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot
sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA„KOKPĀRSTRĀDE
98”, Allažu pagastā, Siguldas novadā
Nodokļu administratore K.Bērze
Debatēs piedalās V.Bērziņš
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Izskatījusi SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98”, Reģ.Nr.40003413585, juridiskā adrese
Dižkoki, Allažu pagasts, Siguldas novads, 22.12.2010. iesniegumu Nr.59 par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamiem īpašumiem Dižkoki, Kociņi, Rūpes
Allažu pagastā, Siguldas novadā, dome konstatē:
1.
Nekustamie īpašumi - Dižkoki, kadastra Nr.8042-004-0151, pēc Rīgas rajona
zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000000138225 datiem, no 13.10.2005.gada, Kociņi,
kadastra Nr.8042-004-0035, pēc Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 494
datiem, no 13.10.2005.gada, Rūpes, kadastra Nr.8042-004-0099 pēc Rīgas rajona
Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000094633 datiem, no 13.10.2005.gada, pieder
SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98”.
3.
Saskaņā ar VID izziņu SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98”, kā nodokļu maksātājs
26.10.1998. ir stājies uzskaitē un ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā. Uz 21.12.2010. nodokļu maksātājam nav nodokļu un
citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
4.
Saskaņā ar VID izziņu par SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98” pastāvīgi strādājošo
darbinieku skaitu, 2009.gadā ir izveidotas 22 jaunas darba vietas, 2010.gadā ir
izveidotas 73 jaunas darba vietas.
5.
Pēc NINO programmas datiem uz 05.01.2011. SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98” nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
6.
Saskaņā ar 01.2011. Finanšu komitejas atzinumu SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98”,
Reģ.Nr.40003413585, atbilst atvieglojumu saņēmēju kategorijai, pamatojoties uz
12.05.2010. Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātajiem Siguldas novadā”
2.6.2.punktu. Šo noteikumu 2.6.2.punktā minētos atvieglojumus var piemērot
juridiskām personām, kas pēc 2010.gada 1.janvāra izveido 20 jaunas darba vietas,
piešķir nodokļa atvieglojumu 70% apmērā no nodokļu summas. Nodokļu
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atvieglojumu var piemērot trīs gadus pēc kārtas, ja šīs darba vietas tiek saglabātas,
katru gadu iesniedzot iesniegumu un noteikumos norādītos dokumentus.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 4.daļu un Siguldas
novada domes 12.05.2010.saistošo noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” 2.6.2.punktu un Siguldas novada
domes 2011.gada 12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§12), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Piešķirt SIA„KOKPĀRSTRĀDE 98”, Reģ.Nr.40003413585, juridiskā adrese Dižkoki,
Allažu pagasts, Siguldas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam 70%
apmērā no nodokļu summas, par nekustamiem īpašumiem Dižkoki, Kociņi, Rūpes Allažu
pagastā, Siguldas novadā.
Lēmumu var pārsūdzēt trīsdesmit dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot
sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
18.§
Par zemes nomas līgumiem
Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Izskatījusi J.Š., [adrese], 2010.gada 22.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu par zemi Zinātnes ielā 7, Institūta ielā 12, Institūta ielā 19, Siguldas pagastā un
Institūta ielā, sakarā ar nekustamā īpašuma „Ievas” sadalīšanu, kā rezultātā uz atdalītajām
zemes vienībām atrodas pašvaldībai piederošā ēka Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, sporta
laukums Institūta ielā 12, Siguldas pagastā, notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēka Institūta ielā
19, Siguldas pagastā, un izbūvētās Institūta ielas turpinājums, pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada
5.janvāra (protokols Nr.1) atzinumu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte,
J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

Noslēgt zemes nomas līgumus ar J.Š. uz trīs gadiem:
1.1.par 0,8937 ha zemes nomu ar adresi Zinātnes iela 7, Peltes, Siguldas pag.,
Siguldas nov. pašvaldībai piederošās administratīvās ēkas uzturēšanai.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis valsts un pašvaldību pārvalžu iestāžu
apbūve (kods 0901) – 0,4784ha
un dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas....(kods 0501) - 0,4153 ha.
1.2.par 0,9317 ha zemes nomu ar adresi Institūta iela 12, Peltes, Siguldas pag.,
Siguldas nov. pašvaldībai piederošā sporta laukuma. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503).
1.3.par 0,0848 ha zemes nomu ar adresi Institūta iela 19, Peltes, Siguldas pag.,
Siguldas nov. pašvaldībai piederošās notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas
uzturēšanai. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - ar maģistrālajām
elektropārvades un...notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
1.4.par 0,2711 ha zemes nomu ar nosaukumu Institūta iela, Peltes, Siguldas pag.,
Siguldas nov. pašvaldībai piederošās ielas uzturēšanai. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - zeme... ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

14

2.
3.

Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no attiecīgā zemes gabala kadastrālās
vērtības gadā.
Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumus.

19.§
Par izmaiņām Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā
Kancelejas vadītājas vietniece A.Šūmane
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Lai nodrošinātu operatīvu rīcību ārkārtas situācijās, kā arī, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Siguldas
novada pašvaldības nolikums” 11.1.punktu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iekļaut Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā Siguldas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku Jāni Zilveru.
2. Iekļaut Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā Siguldas novada domes Attīstības
pārvaldes Īpašumu nodaļas vadītāju Didzi Skrodeli.
3. Izslēgt no Ārkārtas situāciju komisijas sastāva Anitu Ozolu.
4. Izdarīt grozījumus 2009.gada 4.novembra lēmumu Nr.26,§35 „Par Ārkārtas situāciju
komisijas sastāva apstiprināšanu”:
4.1. Papildināt 2009.gada 4.novembra lēmumu Nr.26,§35 „Par Ārkārtas situāciju
komisijas sastāva apstiprināšanu” ar jaunu punktu Nr.2.1. „Jānis Zilvers
Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks”, attiecīgi pārējiem punktiem
mainot numerāciju.
4.2. aizstāt lēmuma 2.17.punkta vārdus „Anita Ozola Nekustamā īpašuma pārvaldes
vadītāja” ar vārdiem „Didzis Skrodelis Siguldas novada domes Attīstības
pārvaldes Īpašumu nodaļas vadītājs”.
20.§
Par vecākā datortīkla administratora amata un referenta amata iekļaušanu Siguldas
novada domes 2011.gada personāla sarakstā
Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Debatēs piedalās V.Bērziņš
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmumu „Par projekta
„Speciālistu piesaiste Siguldas novada pašvaldībā” finansējumu” (prot.Nr.15,§8), likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Siguldas novada domes 2011.gada
12.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.1,§14), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

Iekļaut Siguldas novada domes 2011.gada personāla sarakstā šādus amatus:

1.1. Struktūrvienībā Kanceleja
Vecākais datortīkla administrators, amatalga Ls 614,-, slodze – 1, amatalga atbilstoši
slodzei Ls 614, 07, amata kods 2523 02, finansējums 4761
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1.2. Struktūrvienībā Sabiedrisko attiecību nodaļa
Referents, amatalga Ls 335,64, slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei – 1, amata kods
2422 04, finansējums 4761
21.§
Par 2010.gada 17.novembra Siguldas novada domes sēdes lēmuma Nr.24,§5 ”Par
grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” atcelšanu
Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” viens
no 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem pasākumiem ir minimālās mēneša darba algas
paaugstināšana no 180 latiem līdz 200 latiem, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, tādejādi nav
aktuāli saistošie noteikumi Nr.32, ”Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””, kuri apstiprināti ar
2010.gada 17.novembra lēmumu Nr.24,§5.
Par saistošiem noteikumiem 06.12.2010. saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas atzinums Nr.2.2-13321/7385, bet tie nav publicēti, tātad saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 45.panta sesto daļu „saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās
laiks”, saistošie noteikumi nav stājušies spēkā.
Pamatojoties uz
2010.gada 13.decembra Sociālās palīdzības komitejas sēdes
(Prot.Nr.15,§5) atzinumu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte,
J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atcelt 2010.gada 17.novembra lēmumu Nr.24,§5 ”Par grozījumiem 2008.gada 4.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par pieņemto lēmumu.
22.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2010.gadam”
Ekonomiste A.Strautmane
Debatēs piedalās V.Bērziņš
A.Zaviļeiskis un J.Zilvers nepiedalās balsojumā
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.p. 1.daļas 2.p, un, saskaņā ar Siguldas novada
domes Finanšu komitejas 2011.gada 12.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1,§1), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”” projektu.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai.
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3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.30
Nākošā kārtējā Finanšu komitejas sēde 2011.gada 26.janvārī plkst.16.00.
Nākošā kārtējā domes sēde 2011.gada 26.janvārī, plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Aiva Šūmane
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