Reģ. Nr. LV 90000048152
Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150, tālr.67970844, fakss 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv
AS „SEB banka”, konts Nr.LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X

2012.gada 11.janvārī

Siguldā

Nr.1

Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2011.gadam”.
2. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un
nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā” projekta apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada ģerboņa apstiprināšanu.
4. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem A.K.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtībā iekļaut vienu papildjautājumu: „Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Sēdes darba kārtībā iekļaut vienu papildjautājumu:
5.
„Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu”.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jolanta Borīte, Ēriks Čoders, Aivars Jakobsons, Jānis Kiršteins,
Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Verners Bērziņš, Guntars Zvejnieks, Māris
Malcenieks, Andris Zaviļeiskis
Nepiedalās deputāti: Dainis Dukurs, Jānis Odziņš
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Juridiskās pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Zemes nodaļas vadītāja
Anita Viškere, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene
Jurkāne, Ekonomiste Anita Strautmane, Galvenā grāmatvede Dace Spriņķe
Piedalās: preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece Olga
Kokāne, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis, Latvijas Pašvaldību
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savienības padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Ilze Matjanko, Latvijas Pašvaldību
savienības žurnāla „Logs” galvenā redaktore Gunta Klismeta
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.00
1.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
_______________ „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”______________
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, un saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §8), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”” projektu.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.§
Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem
_________projektu realizēšanai Siguldas novadā” projekta apstiprināšanu_____________
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju, līdzfinansējuma saņemšanai biedrībām un
nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā, tiek izstrādāti Saistošie noteikumi, kas
nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par līdzfinansējumu piešķiršanu
projektu īstenošanai plašākai sabiedrībai brīvi pieeju pakalpojumu attīstīšanai, dzīves kvalitātes
un vides resursu saglabāšanai, uzlabošanai vai pilnveidošanai Siguldas novadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kā arī Siguldas novada Domes
Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 7.decembra lēmumu (prot. Nr.19, §2), atklāti balsojot,
ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un
nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā” projektu.
2. Nosūtīt Saistošo noteikumu projektu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un
nodibinājumiem projektu realizēšanai Siguldas novadā” projektu saskaņošanai Vides
aizsardzības un reģionālās ministrijai saskaņošanai.
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3.§
___________________________Par Siguldas novada ģerboņa apstiprināšanu____________
Ziņo: Sabiedrisko attiecību speciāliste L.Jurkāne
Izveidojoties Siguldas novadam, apvienojot Siguldas pagastu, Mores pagastu un Allažu
pagastu ir nepieciešams vienots novada ģerbonis, kas saskaņā ar heraldikas nosacījumiem ir
izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un
reprezentē pašvaldību. Ar 2011.gada 6.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.7, §8)
tika apstiprināts Ideju konkursa „Par Siguldas novada ģerboņa skiču izveidi” nolikums un
izsludināts skiču konkurss. Konkursā tika iesniegtas 26 ideju skices, kas tika nodotas vērtēšanai
Ģerboņa vērtēšanas komisijai. Iesniegtie darbi tika izskatīti 2011.gada 24.augustā Domes sēdē.
Tika pieņemts lēmums „Par ideju konkursa „Par Siguldas novada ģerboņa skiču izveidi”
rezultātiem” (prot. Nr.16, 6.§), ka izsludinātā ideju konkursā iesniegtie darbi neatbilst Siguldas
novada ģerboņa prasībām pēc unikālās novada atpazīstamības zīmes, kā arī tika nolemts izstrādāt
Siguldas novada ģerboni, kā pamatu izmantojot Siguldas pilsētas ģerboni.
Ar mākslinieku Vladimiru Ladusānu tika noslēgts līgums par Siguldas novada ģerboņa
izstrādi. Darba izpildes rezultātā tika sagatavoti divi Siguldas novada ģerboņa skiču varianti un
2012.gada 11.janvāra Attīstības un tūrisma komiteja uz Domes sēdi apstiprināšanai nolēma virzīt
skici - no kreisās šķelts ar sudrabu un zaļu. Trīs zaļas kreisās spāres veidā liktas lapas, tāpat likti
trīs sudraba pieclapu ievu ziedi. Ģerbonis papildināts ar apmali – sudrabs pret zaļu un zaļš pret
sudrabu.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 7.punktu, likuma „Ģerboņu likums” 1.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu, 4.panta
otro daļu un 2012.gada 11.janvāra Attīstības un tūrisma komitejas atzinumu (prot. Nr.1, §2),
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, A.Zaviļeiskis, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – 3 (V.Bērziņš, J.Borīte, Ē.Čoders),
atturas – 1 (J.Strautmanis), Dome nolemj:
1. Iesniegt Kultūras ministrijas Valsts Heraldikas komisijā izvērtēšanai Siguldas novada
ģerboņa un apraksta projektu.
2. Lūgt Kultūras ministriju pieņemt lēmumu par Siguldas novada ģerboņa reģistrāciju
pēc Valsts Heraldikas komisijas atzinuma saņemšanas par ģerboņa apraksta un attēla
projekta atbilstību heraldikas prasībām un nosūtīt parakstīšanai Valsts prezidentam.
4.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
____________________________taksometriem A.K._______________________
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir izskatījusi A.K., [adrese], 2011.gada 28.decembra pieteikumu
par licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 2008.gada 16. janvārī Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas rajona nodaļa izsniegusi A.K.
atļauju, sērija: BF, numurs 0004646, nodarboties ar taksometru pakalpojumu sniegšanu.
2. Taksometru pagaidu stāvvieta noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas laukuma
labajā pusē, skatoties no dzelzceļa stacijas, kopējā rindā. Taksometra stāvvietas var tikt
mainītas ar lēmuma grozījumiem, paziņojot adresātam.
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3. A.K. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010. saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu”, 3.1.punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14. punkta f) apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, Siguldas novada
Domes 12.05.2010. saistošajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1.punktu, Siguldas novada Finanšu komitejas 2012.gada
11.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, J.Strautmanis, A.Zaviļeiskis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izsniegt A.K. licenci Nr.13 „Pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim VW
CARAVELLE, Reģ. Nr. TX 3517, no 2012.gada 11.janvāra līdz 2014.gada 11.janvārim.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Izpilddirektore I.Zīle
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 11.01.2012. iesniegumu un
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta 1.daļu, Siguldas novada Domes Nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
11.4.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2012.gada 11.janvāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.1, §11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
A.Zaviļeiskis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (U.Mitrevics), Dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam papildatvaļinājuma
daļu – 4 (četras) darba dienas – no 2012.gada 18.janvāra līdz 23.janvārim.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.15
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 25.janvārī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 25.janvārī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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