2012.gada 26.septembris

Siguldā

Nr.17

Sēdes darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.23 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2005.gada
20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksu Siguldas novadā” (prot.Nr.9, §22) ”” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2008.gada
4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”(prot.Nr.11, §4)”” apstiprināšanu.
4. Par nolikuma „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumi” apstiprināšanu.
5. Par projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas bioloģiskās
daudzveidības un ainavas uzturēšanai lauksaimniecības zemēs” finansējumu.
6. Par Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību.
8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu D.S.
9. Par ceļa servitūta nodibināšanu un zemes maiņu.
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai
11. Par inženierbūves uzņemšanu bilancē.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Aivars Jakobsons, Jānis Odziņš, Dainis Dukurs, Verners
Bērziņš, Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders,Māris Malcenieks,Eva Viļķina, Līga Sausiņa, Jānis
Kiršteins
Nepiedalās deputāti: Andris Zaviļeiskis – darba noslogotības dēļ,Jolanta Borīte – darba
komandējumā, Jānis Strautmanis – slimības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Galvenā grāmatvedeDace Spriņķe, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga
Zālīte, Galvenā arhitekteMaija Geidāne, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Diāna
Kondratenko, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Ekonomiste Anita Strautmane, Sociālā
dienesta jurista palīdze ZaretaTanova
Piedalās:Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.20
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Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes
darba kārtību papildināt ar jautājumu Nr.12„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas
novada pašvaldības kultūras iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
2012.gada 3 mēnešiem (oktobris, novembris, decembris)”, Nr.13 „Kārtība, kādā sadala
2012.gada 3 mēnešiem (septembris – novembris) piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas
novada pašvaldības 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”, Nr.14 „Par
algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām”, Nr.15
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem” un Nr.16 „Par valsts
mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 3 mēnešiem (septembris novembris) sadali Siguldas novadā”.
Deputāts G.Zvejnieks lūdz deputātus sēdes darba kārtību papildināt ar jautājumu Nr.17
„Par maksu interešu izglītības programmām Siguldas mākslu skolā „Baltais flīģelis”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav,Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.12 „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali
Siguldas novada pašvaldības kultūras iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
2012.gada 3 mēnešiem (oktobris, novembris, decembris)”, Nr.13 „Kārtība, kādā sadala
2012.gada 3 mēnešiem (septembris – novembris) piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas
novada pašvaldības 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”, Nr.14 „Par
algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām”, Nr.15
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem”, Nr.16 „Par valsts
mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 3 mēnešiem (septembris novembris) sadali Siguldas novadā” un Nr.17 „Par maksu interešu izglītības programmām
Siguldas mākslu skolā „Baltais flīģelis”.
1.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.23 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 10.punktu un
02.07.05. Ministru kabineta noteikumu Nr.430 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu un 2012.gada 19.septembra Attīstības un tūrisma
komitejas atzinumu (prot. Nr.14, §4) un Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembraatzinumu
(prot. Nr.17,§3), atklāti balsojot,ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr.23 „Par pašvaldības nodevu
par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”.
2. Noteikt, ka ar Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.23 „Par pašvaldības nodevu
par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā” spēkā stāšanās brīdi juridisko spēku zaudē
Siguldas novada Domes 2006.gada 1.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”.
Pielikumā:
1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.23 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā” – uz 6 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts – uz 1 lpp.
2.§
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2005 .gada 20.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas
novadā” (prot.Nr.9, §22) ”” apstiprināšanu
Ziņo: Sociālā dienesta jurista palīdze Z.Tanova
Izskatījusi Siguldas novada Domes2005.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā” (prot. Nr.9, §22) grozījumu projektu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.pantu, saskaņā ar
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2009.gada 16.decembra nolikumu (prot.Nr.28,
§33), Sociālās komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr.4, §1), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr.24 „Par grozījumiem Siguldas novada Domes
2005.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksu Siguldas novadā” (prot. Nr.9, §22).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3.§
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2008.gada 4.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
(prot.Nr.11, §4)”” apstiprināšanu
Ziņo: Sociālā dienesta jurista palīdze Z.Tanova
Izskatījusi Siguldas novada Domes 2008.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” (prot. Nr.11, §4) grozījumu projektu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.pantu, 43.panta trešo daļu,
Sociālās komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr.4, §2), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 1 (Ē.Čoders),Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr.25 „Par grozījumiem Siguldas novada Domes
2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā”” (prot. Nr.11, §4).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
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4.§
Par nolikuma „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumi” apstiprināšanu
Ziņo: Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Kondratenko
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu un 2010.gada 5.oktobra
Ministru kabineta noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību
apbalvojumi” 2.punktu, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 21.panta ievaddaļu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu un Siguldas novada Domes
Attīstības un tūrisma komitejas atzinumu 2012.gada 19.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14,
§17), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 1
(V.Bērziņš),Dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumi”.
Pielikumā: Nolikums „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumi” – uz 8 lpp.
5.§
Par projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas bioloģiskās daudzveidības un
ainavas uzturēšanai lauksaimniecības zemēs” finansējumu
Ziņo: Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un uzturētu raksturīgās ainavas lauksaimniecības
zemēs, saskaņā ar Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ projektu līdzfinansējuma
saņemšanas konkursa nolikumu 2012.gadam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktu „...racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu”, 6. punktu - atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Šī paša likuma15.panta pirmās daļas 3.punktu noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav
noteikts citādi un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt
kārtību, kādā notiek aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā”.
Pamatojoties uz augstākminēto, kā arī saskaņā Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada
19.septembra atzinumu (prot. Nr.14, §7) un Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembraatzinumu
(prot. Nr.17,§1), atklāti balsojot,ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ Daba un
bioloģiskā daudzveidība apakšprogrammā ar projektu „Alternatīvas biomasas
izmantošanas iespējas bioloģiskās daudzveidības un ainavas uzturēšanai
lauksaimniecības zemēs”.
2. Siguldas novada Domei kā projekta partnerim paredzētais kopējais finansējums ir Ls
53 541 (76182 EUR), tai skaitā Eiropas Komisijas LIFE+ programmas līdzfinansējums
pēc projekta apstiprināšanas ir Ls 23 589 (EUR 33 565), tai skaitā no Latvijas vides
aizsardzības fonda ir Ls 10 683 (15 299 EUR). Siguldas novada Domes plānotās
izmaksas Ls19 269 (27417 EUR).
3. Projekta līdzfinansējumam paredzēt līdzekļus Siguldas novada pašvaldības 2013 - 2017.
gada budžetos.
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6.§
Par Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Lai nodrošinātu tūrisma uzņēmēju un valsts institūciju sadarbību un iesaisti tūrisma
attīstības veicināšanā Siguldas novadā, ir nepieciešams izveidot Siguldas novada Tūrisma
konsultatīvo padomi.
Pamatojoties uz 2011.gada 16.novembra Siguldas novada Domes saistošajiem
noteikumiem Nr.17 (prot. Nr.22, §1) „Pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra” nolikums” 6.punktu, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta ievaddaļu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada
19.septembra atzinumu (prot. Nr.14, §6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu.
2. Uzdot P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūras” direktorei Laurai Konstantei 1 (viena)
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža iesniegt Siguldas novada Domes
Attīstības un tūrisma komitejai apstiprināšanai Padomes sastāvu.
Pielikumā: Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums uz 2 lpp.
7.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību
Ziņo: Galvenā arhitekte M.Geidāne
IzskatotValsts zemes dienesta15.06.2012. vēstuli Nr.2-04-R/2654 „Par ziņu nodošanu
pašvaldībām līdz 30.06.2012”, ar kuru tā lūdz izvērtēt informāciju par neizpirktajām zemes
vienībām un pieņemt lēmumus par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību un
pievienoto dokumentu „Neizpirktās zemes” un Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un
zemes banka” 13.09.2012. vēstuli Nr. 2.10.12/199 „Par datu pārbaudi” un klāt pievienoto Zemes
vienību sarakstu par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku
līdz 2011.gada 30.decembrim, Dome konstatē:
1. Likumā noteiktajā termiņā ar Latvijas Hipotēku un zemes banku (turpmāk Hipotēku banka)
par zemes izpirkšanu nav noslēguši:
Zemes
Nekustamā
Nekustamā
Zemes
Zemes
lietotāja vārds,
Personas
īpašuma adrese
īpašuma
vienības
vienības
uzvārds,
Kods vai jur.
vai
kadastra
kadastra
platība,
juridiskā
pers. reģ. Nr.
nosaukums
numurs
apzīmējums
(ha)
persona
Mēness iela 43,
Egļupe, Allažu
pag.
80420010250 80420010250
0.0743 V.S.
21015211218
Bišu iela 169,
Egļupe, Allažu
pag.
80420010295 80420010295
0.0574 V.F.
12055511296
Siguldas iela 370
Egļupe, Allažu
80420010362 80420010362
0.0646 I.S.
21117110741
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pag.
Mazmaņņas,
Allažu pag.
Ružas, Allažu
pag.

80420030017

80420030017

80420070050

80420070050

Allažmuižas staļļi

80420070088

80420070088

Allažmuižas staļļi
Jaunbajāri,
Siguldas pag.
Grotiņi-2,
Siguldas pag.
Saltavoti – 2,
Siguldas pag.
Saltavoti – 2,
Siguldas pag.
Saltavoti – 2,
Siguldas pag.
Ābeļu iela 12,
Peltes, Siguldas p.
Vējupīte Nr. 56
Kalnairītes

80420070088

80420070145

80940010179

80940010179

2.69 A.V.

10116212304

80940020222

80940020222

0.632 A.D.

20024212306

80940030253

80940030253

0.16 I.B.

12053212786

80940030253

80940030280

0.0908 I.B.

12053212786

80940030253

80940030282

0.1044 I.B.

12053212786

80940040524
80940040963
80940050136

80940040524
80940040963
80940050136

0.118 I.Ž,
0.1125 S.B.
7.1 M.V.

10065712308
03026112304
09034212329

3.25 D.T.

09098012318

0.8 A.V.
09013511223
SIA
"Zirgaudzētava
1.22 Allaži"
40003128431
SIA
"Zirgaudzētava
0.1448 Allaži"
40003128431

2. Saskaņā ar likuma"Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums" 25.panta pirmās daļas 4.punku un 25.panta otro
daļu,personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku
līdz 2011.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst
nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi.
3. Siguldas novada Dome ir izsūtījusi zemes lietotājiem uzaicinājumu ierasties Siguldas novada
Domes zemes nodaļā un izteikt piekrišanu zemes nomas līguma slēgšanai. Sarakstā minētās
personas līdz lēmuma pieņemšanai, nav ieradušās Zemes nodaļā.
4. Saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 4.panta trešo daļu,
pašvaldības, pamatojoties uz kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz 2012.gada 30.septembrim iesniedz
to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
5. Lēmums izskatīts Siguldas novada Domes Finanšu komitejas sēdē 2012.gada 26.septembrī
un atbalstīts (prot. Nr.17, §4).
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25.panta pirmās
daļas 4.punku un 25.panta otro daļu, likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"
4.panta trešo daļu un saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra atzinumu (prot.
Nr.17, §4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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1. Izbeigtzemes lietošanas tiesības V.S. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Mēness iela 43,
Egļupe, Allažu pag. Siguldas nov. 0,0743 ha platībā, kadastra apz. 8042 001 0250, ar
2011.gada 31.decembri.
2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V.F. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Bišu iela
169,Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov. 0,0574 ha platībā, kadastra apz. 8042 001 0295, ar
2011.gada 31.decembri.
3. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.S. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Siguldas iela
370,Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov. 0,0646 ha platībā, kadastra apz. 8042 001 0362, ar
2011.gada 31.decembri
4. Izbeigt zemes lietošanas tiesības D.T. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Mazmaņņas”,
Allažu pag., Siguldas nov. 3,25 ha platībā, kadastra apz. 8042 003 0017, ar 2011.gada
31.decembri.
5. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.V. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Ružas”, Allažu
pag., Siguldas nov. 0,8 ha platībā, kadastra apz. 8042 007 0050, ar 2011.gada 31.decembri.
6. Izbeigt zemes lietošanas tiesības SIA „”Zirgaudzētava Allaži” uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi „Allažmuižas staļļi”, Allažu pag., Siguldas nov. 1,22 ha platībā, kadastra apz.
8042 007 0088, ar 2011.gada 31.decembri.
7. Izbeigt zemes lietošanas tiesības SIA „”Zirgaudzētava Allaži” uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi „Allažmuižas staļļi”, Allažu pag., Siguldas nov. 0,1448 ha platībā, kadastra
apz. 8042 007 0088, ar 2011.gada 31.decembri.
8. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.V. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Jaunbajāri”,
Siguldas pag., Siguldas nov. 2,69 ha platībā, kadastra apz. 8094 001 0179, ar 2011.gada
31.decembri.
9. Izbeigtzemes lietošanas tiesībasA.D. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Grotiņi-2”,
Siguldas pag., Siguldas nov. 0,632 ha platībā, kadastra apz. 8094 002 0222, ar 2011.gada
31.decembri.
10. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.B. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Saltavoti-2”,
Siguldas pag., Siguldas nov. 0,16 ha platībā, kadastra apz. 8094 003 0253, ar 2011.gada
31.decembri.
11. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.B. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Saltavoti-2”,
Siguldas pag., Siguldas nov. 0,0908 ha platībā, kadastra apz. 8094 003 0280, ar 2011.gada
31.decembri.
12. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.B. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Saltavoti-2”,
Siguldas pag., Siguldas nov. 0,1044 ha platībā, kadastra apz. 8094 003 0282, ar 2011.gada
31.decembri.
13. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I.Ž. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Ābeļu iela 12,
Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,118 ha platībā, kadastra apz. 8094 004 0524, ar
2011.gada 31.decembri.
14. Izbeigt zemes lietošanas tiesības S.B. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi Vējupīte Nr. 56,
Siguldas pag., Siguldas nov. 0,1125 ha platībā, kadastra apz. 8094 004 0963, ar 2011.gada
31.decembri.
15. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M.V. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Kalnairītes”,
Siguldas pag., Siguldas nov. 7,1 ha platībā, kadastra apz. 8094 005 0136, ar 2011.gada
31.decembri.
16. Noteikt, ka zeme:
16.1.
Mēness iela 43, Egļupe, Allažu pag. Siguldas nov. 0,0743 ha platībā, kadastra
apz. 8042 001 0250,
16.2.
Bišu iela 169,Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov. 0,0574 ha platībā, kadastra apz.
8042 001 0295,
16.3.
Siguldas iela 370,Egļupe, Allažu pag., Siguldas nov. 0,0646 ha platībā, kadastra
apz. 8042 001 0362,
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„Mazmaņņas”, Allažu pag., Siguldas nov. 3,25 ha platībā, kadastra apz. 8042 003
0017,
16.5.
„Ružas”, Allažu pag., Siguldas nov. 0,8 ha platībā, kadastra apz. 8042 007 0050,
16.6.
„Allažmuižas staļļi”, Allažu pag., Siguldas nov. 1,22 ha platībā, kadastra apz.
8042 007 0088,
16.7. „Allažmuižas staļļi”, Allažu pag., Siguldas nov. 0,1448 ha platībā, kadastra apz.
8042 007 0088,
16.8. „Jaunbajāri”, Siguldas pag., Siguldas nov. 2,69 ha platībā, kadastra apz. 8094 001
0179,
16.9. „Grotiņi-2”, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,632 ha platībā, kadastra apz. 8094 002
0222,
16.10. „Saltavoti-2”, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,16 ha platībā, kadastra apz. 8094
003 0253,
16.11. „Saltavoti-2”, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,0908 ha platībā, kadastra apz. 8094
003 0280,
16.12. „Saltavoti-2”, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,1044 ha platībā, kadastra apz. 8094
003 0282,
16.13. Ābeļu iela 12, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,118 ha platībā, kadastra apz.
8094 004 0524,
16.14. Vējupīte Nr. 56, Siguldas pag., Siguldas nov. 0,1125 ha platībā, kadastra apz.
8094 004 0963,
16.15. „Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas nov. 7,1 ha platībā, kadastra apz. 8094 005
0136,
ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai ar 2012.gada 1.janvāri.
16.4.

8.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu D.S.
Ziņo: Galvenā arhitekte M.Geidāne
Izskatot D.S., [adrese], pilnvarotās personas O.S., [adrese], Rīga, 2012.gada 23.augusta
iesniegumu, ar kuru tiek lūgts noslēgt zemes nomas līgumu par zemi „Ozoliņi”, Siguldas
pagastā, uz kuras atrodas D.S. piederošas ēkas un būves,Dome konstatē:
1. Zemes „Ozoliņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., lietotāja ir D.S., kura likumā noteiktajā
termiņā nav noslēgusi līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku (turpmāk Hipotēku
banka) par zemes „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, izpirkšanu.
2. Uz zemes „Ozoliņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., atrodas zemes lietotājai piederošas
ēkas.
3. Nekustamais īpašums „Ozoliņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., kad. nr. 8094 005
0187,platība 0,6 ha, nav reģistrēts Rīgas rajona Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā.
4. Saskaņā ar likuma"Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25.panta pirmās daļas 4.punku un 25.panta
otro daļu, personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku
banku līdz 2011.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un
tās iegūst nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlās noslēgt zemes
nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlās, zemes nomas līgums tiek
pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
5. Saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 4.panta trešo daļu,
pašvaldības, pamatojoties uz kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja
tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz 2012.gada 30.septembrim
iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
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6. Saskaņā ar 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu,
lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk – nomas līgums) par visu pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi vai šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, bet 7.punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par
zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7. D.S. ir piekritusi zemes „Ozoliņi”, kad. apz. 80694 005 0187, platība 0,6 ha, nomai.
8. Iesniegums izskatīts Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas sēdē
2012.gada 19.septembrī un atbalstīts (prot. Nr.14, §16).
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25.panta pirmās
daļas 4.punku un 25.panta otro daļu, likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"
4.panta trešo daļu, 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu,
Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr.14, §16), atklāti
balsojot,ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
1. Izbeigtzemes lietošanas tiesības D.S., [adrese], uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
„Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā 0,6 ha platībā, kadastra apz. 8094 005
0187, ar 2011.gada 31.decembri.
2. Noteikt, ka zeme „Ozoliņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., 0,6 ha platībā, kadastra numurs
8094 005 0187, ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai ar 2012.gada 1.janvāri.
3. Iznomāt D.S. zemi „Ozoliņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., kad.apz.8094 005 0187, 0,6
ha platībā.
4. Noteikt zemes nomas termiņu 10 gadi un nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās
vērtība gadā un PVN.
5. Uzdot Zemes nodaļai nostiprināt īpašuma tiesībaszemesgrāmatā uz zemes īpašumu
„Ozoliņi”, Siguldas pag., Siguldas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010).
9.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu un zemes maiņu
Ziņo: Galvenā arhitekte M.Geidāne
Izskatot L.L.S., [adrese], 2012.gada 20.augusta iesniegumu par zemes gabala ar adresi
Augļu iela 10A, Siguldā, nomu, ceļa servitūta nodibināšanu un zemes maiņu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par autoceļiem”6¹ pantu,
Civillikuma 1156, 1231. panta pirmās daļas 3. punktu1232. panta pirmo daļu un 1233.pantu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.pantu, Siguldas novada Domes Attīstības un
tūrisma komitejas 2012.gada 19.septembra atzinumu (prot. Nr.14, §14), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:

9

1. Noslēgt vienošanos ar L.L.S. par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā ar
adresi Augļu iela 8, Sigulda, Siguldas nov, kad. apz. 8015 004 0429, par labu
nekustamam īpašumam ar adresi Augļu iela 10A, Sigulda Siguldas nov., kad. apz. 8015
004 0431. Ceļa servitūta platums 4 m, garums 67 m.
2. Apstiprināt vienošanos par ceļa servitūta nodibināšanu.
3. Piedāvāt L.L.S. Siguldas novada pašvaldībai piederošo (ZG) zemes vienību ar kad. apz.
8015 002 2156, platība 1246m2, adrese Rūsiņa iela 17, Sigulda, kā līdzvērtīgu zemi
īpašumam ar adresi Augļu iela 10A, Sigulda, platība 2958m2, kad. apz. 8015 004 0431.
10.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Galvenā arhitekte M.Geidāne
Izskatījusi N.Z., [adrese], kuru pārstāv pilnvarotā persona J.S., [adrese] saskaņā ar
Vācijas Federatīvajā Republikas notāra Gerda Dedekinda 28.05.2009. apliecināto Pilnvaru,
reģistrācijas Nr. 607/2009, kas apliecināta 2009.gada 3.jūnijā Vācijas Federatīvā Republikā
Vupertālē Apgabaltiesā ar Nr. 910E-271/2009 ar priekšsēdētāja Dr.Šulte parakstu un E.S.,
[adrese], kuru pārstāv pilnvarotā persona J.S., [adrese] saskaņā ar Latvijas Republikas
vēstniecības Vācijas Federatīvajā Republikā trešās sekretāres Santa Neikšānes 03.04.2009.
apliecināto Pilnvaru, kas iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.23/09), 2012.gada
24.jūlija iesniegumu par ar dzīvokli [..], Zinātnes ielā 8, Siguldas pagastā, saistītā zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Zinātnes iela 8, dzīvoklis [..], Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, ½ domājamo daļu N.Z. pieder uz īpašuma tiesību pamata. N.Z. īpašuma tiesības
uz Dzīvokļa īpašumu 2009. gada 29. oktobrī ir nostiprinātas Siguldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.559 3, [..].
2. Dzīvokļa īpašums Zinātnes iela 8, dzīvoklis [..], Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, ½ domājamo daļu E.Z. pieder uz īpašuma tiesību pamata. E.Z. īpašuma tiesības
uz Dzīvokļa īpašumu 2012. gada 16. jūlijā ir nostiprinātas Siguldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.559 3, [..].
3. Pilnvarotā persona J.S. 2012.gada 12.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās
mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2011.gada 19.oktobra sēdes lēmumu „Par
zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem” (prot. Nr.20, §7), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2012.gada 18.septembra
lēmumu (prot. Nr.12, p.1),Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 19.septembra lēmumu
(prot. Nr.14, §12), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Slēgt vienošanos ar N.Z. un E.Z. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
[..].
Deputāts V.Bērziņš ar Domes priekšsēdētāja atļauju atstāj Domes sēdi. Turpmāk balsošanā
piedalās 11 deputāti.
11.§
Par inženierbūves uzņemšanu bilancē
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas priekšlikumu precizēt
būvju sastāvu Siguldas novada Domes bilancē, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem un Siguldas
pilsētas Domes 2001.gada 19.decembra lēmuma „Par Gaujas Nacionālā parka teritorijā
esošo ielu un ceļu aizņemtās zemes paturēšanu pašvaldības rīcībā” 4. punktu ir noteikts,
ka „Siguldas pilsētas pašvaldībai ir piekrītošas GNP teritorijā esošās zemes, kuras aizņem
sekojošas ielas un ielām pielīdzināmi ceļi, t. sk. Ceļš no Ķeguma – Inciema šosejas caur
„Dainu” māju zemi līdz Siguldas pilsētas robežai ar Krimuldas pagastu” (prot. Nr.26,
§2).
2. Ar 2008.gada 18.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu „Par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un adreses vai nosaukuma piešķiršanu” 7.punktu Siguldas novada pašvaldībai
piekrītošai zemes vienībai-ceļam, Siguldas pilsētā, posmā no nekustamā īpašuma
„Dainas”, kadastra numuru 8015 001 2001, līdz Krimuldas pagasta robežai, platība 6700
m², piešķirts nosaukums „Dainas-Bēršas” Siguldā, Siguldas novads, Rīgas rajons.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme… ceļu zemes nodalījuma joslā (kods1101).
3. Saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas18.09.2012. lēmumu, nekustamais
īpašums „Dainas-Bēršas”, kadastra numurs 8015 001 0001 Siguldā, Siguldas novadā,ir
Siguldas novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar ierakstu Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā 100000510121.
4. Saskaņā ar Siguldas novada Domes pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu Nr.1214147
„Dainas-Bēršas” zeme 0,67 ha atrodas bilancē ar inventāra Nr.1214147, kadastra numuru
8015 001 0001, uz zemes atrodas ceļa „Dainas Bēršas” 1.posms.
5. Būve ar nosaukumuCeļš „Dainas-Bēršas” 2.posms, kad. apz. 8015 001 2001 014, garums
285,95 m, platums 12 m, platība 3401,91 m², atrodas Siguldas novada Domes tiesiskajā
valdījumā.
6. Pašvaldībai piekrītošās būves daļa, Ceļš „Dainas-Bēršas” 2.posms, kadastra apz. 8015
001 2001 014, ir pašvaldības ceļa ar nosaukumu „Dainas-Bēršas” starpposms līdz
Ķeguma – Inciema šosejai P8.
7. Būves, Ceļa „Dainas-Bēršas” 2.posma ar kadastra apzīmējumu 8015 001 2001-14
kadastrālā vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem uz 05.09.2012. ir Ls 2381,00.
8. Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
9. Pašvaldība atbilstoši „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktam, veic Ceļa
„Dainas-Bēršas” 1. un 2.posma ceļa uzturēšanu vasaras un ziemas sezonās.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15.12.2009. MK noteikumi Nr.1486 "Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" 5.punktu, 8.punkta 8.2.apakšpunktu,
Siguldas pilsētas Domes 2001.gada 19.decembra lēmumu (prot. Nr.26, §2) un Finanšu komitejas
2012.gada 26.septembraatzinumu (prot. Nr.17, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Uzņemt bilancē pamatlīdzekli inženierbūvi – „Ceļš Dainas-Bēršas 2.posms”, kadastra
apzīmējums 8015 001 2001 014, platībā 3401,91 m2, no šosejas Ķegums – Inciems (P8)
līdz nekustamam īpašumam „Dainas-Bēršas”, kadastra numurs 8015 001 0001.
2.
Uzdot Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļai veikt inženierbūves - Ceļa „DainasBēršas” 1. un 2.posma novērtēšanu.
1.
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Deputāts A.Jakobsons ar Domes priekšsēdētāja atļauju atstāj Domes sēdi. Turpmāk balsošanā
piedalās 10 deputāti.
12.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības kultūras
iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 2012.gada 3 mēnešiem
(oktobris, novembris, decembris)
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra noteikumu Nr. 629 „Kārtība, kādā tiek
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā” 5.punktu,
Siguldas novada 2011.gada 16.novembra Nolikumu ”Par amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību” (prot. Nr.22, §4), saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas atzinumu
(prot. Nr.12, §5) un Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra atzinumu (prot. Nr.17,
§12),atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, J.Kiršteins,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības kultūras iestādēm un
izglītības iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai Ls 5839 apmērā
proporcionāli koprepertuāra un svētku dalībnieku kolektīvu skaitam šādās kultūras un
izglītības iestādēs 2011.gadā:
1.1. Siguldas pilsētas kultūras namam
Ls 2448,76
1.2. Siguldas pagasta kultūras namam
Ls 1318,44
1.3. Allažu Tautas namam
Ls 941,76
1.4. Siguldas Valsts ģimnāzijai
Ls 753,36
1.5. Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”
Ls 376,68
2. Kultūras un Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros.
13.§
Kārtība, kādā sadala 2012.gada 3 mēnešiem (septembris – novembris) piešķirto valsts
budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības 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
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, likumu „Par valsts budžetu 2012. gadam”, Siguldas novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu metodiskās darbības nolikumu (apstiprināts Siguldas novada
Domes sēdē 2010.gada 8.septembrī (prot. Nr.19,§ 14), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada
26.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §1) un Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra
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sēdes atzinumu (prot.Nr.17,§6), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Odziņš, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks),
pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai Ls 41616
apmērā sadalīt proporcionāli 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2012.gada
3.septembri.
1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
1.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
1.5. Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
1.6. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupai
1.7. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai

Ls 6237
Ls 10430
Ls 13190
Ls 6237
Ls 2659
Ls 1738
Ls 1125

2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm Ls
3420 apmērā iedalīt pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās
izglītības programmu bērniem ar valodas traucējumiem, finansējumam.
3. No piešķirtās mērķdotācijas Ls 400038 Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 3537
novirzīt metodiskā darba organizēšanai Siguldas novadā, nosakot algas likmi novada izglītības
metodiķim Ls 500 apmērā. Metodiskajam darbam iedalīto mērķdotāciju novirzīt uz izglītības
iestādēm, kurās strādā ar Siguldas novada Domes izpilddirektora 18.09.2012. rīkojumu
apstiprinātie izglītības metodiķi.
3.1. Siguldas Valsts ģimnāzijai
Ls 2792
3.2. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 605
3.3. Siguldas 1.pamatskolai
Ls 140
4. Atlikušo mērķdotācijas daļu Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 396501 apmērā sadalīt
proporcionāli normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2012.gada 3.septembri,
nosakot, ka atbilstoši novada izglītības iestāžu vajadzībām mērķdotācijas lielums Siguldas
1.pamatskolai tiek samazināts par Ls 1200, Siguldas pilsētas vidusskolai tiek samazināts par Ls
1500, Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek samazināts par Ls 1500, Siguldas novada vidusskolai tiek
samazināts par Ls 1500, bet Allažu pamatskolai palielināts par Ls 1400 un Mores pamatskolai
par Ls 4300.
4.1. Siguldas Valsts ģimnāzijai
Ls 124848
4.2. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 131168
4.3. Siguldas novada vidusskolai
Ls 20696
4.4. Siguldas 1.pamatskolai:
Ls 70784
4.5. Allažu pamatskolai:
Ls 24861
4.6. Mores pamatskolai:
Ls 24144
5.

Skolu direktoriem no valsts mērķdotācijas noteikt sekojošas darba algas:
5.1. Siguldas Valsts ģimnāzija
Vilnis Trupavnieks
Ls 909
5.2. Siguldaspilsētasvidusskola ŅinaBalode
Ls 741
5.3. Siguldasnovadavidusskola MāraJēkabsone
Ls 629
5.4. Siguldas 1.pamatskola
ValtersMačs
Ls 669
5.5. Allažupamatskola
Sandra Tukiša
Ls 629
5.6. Mores pamatskola
GundegaPētersone
Ls 615
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6. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu
darbasamaksas noteikumi” 5. un 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada 26.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12,
§2) un Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §18), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām sekojošas algu
likmes no pašvaldības budžeta no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam:
1.1. PII „Ābelīte”
Kristīne Medne
Ls 642
1.2. PII „Saulīte”
Anda Timermane
Ls 622
1.3. PII „Pīlādzītis”
Aiva Butevica
Ls 604
1.4. PII „Ieviņa”
Maira Gavare
Ls 604
2. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmsskolas izglītības programma) īstenošanu
trijās pirmsskolas izglītības grupās no pašvaldības budžeta no 2012.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.augustam Allažu pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai Ls 100,00 mēnesī.
3. Noteikt samaksu par papildus programmu (pirmsskolas izglītības programma un divas
speciālās pirmsskolas izglītības programmas) īstenošanu pirmsskolas izglītības grupā no
pašvaldības budžeta no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.augustam Mores
pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei Ls 50,00 mēnesī.
15.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836„Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2012.gada
26.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §3) un Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §7), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs, J.Odziņš, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks),
pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktoram Guntaram Zvejniekam no
2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.augustam noteikt algas likmi Ls 741,00 mēnesī
no pašvaldības budžeta.
2. Siguldas Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2012.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.augustam noteikt algas likmi Ls 669,00 mēnesī no pašvaldības budžeta.
3. Siguldas novada Jaunrades centra direktorei Ilzei Šultei no 2012.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.augustam noteikt algas likmi Ls 669,00 mēnesī no pašvaldības budžeta.
1.
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4. Siguldas Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2012.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.augustam noteikt piemaksu par Siguldas novada izglītības iestāžu sporta
pasākumu koordinēšanu un metodisko darbu ar sporta pedagogiem Ls 100,00 mēnesī no
pašvaldības budžeta.
16.§
Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada 3
mēnešiem (septembris- novembris) sadali Siguldas novadā
Ziņo:Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu, Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas sēdes 2012.gada 25.septembra lēmumu, Izglītības un kultūras
komitejas 2012.gada 26.septembra sēdesatzinumu (prot. Nr.12, §4), kā arī Finanšu komitejas
2012.gada 26.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §9), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāju algu likmes no
2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.augustam Ls 280 apmērā.
2. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju interešu izglītībai Ls
16928 interešu izglītības programmu realizēšanai atbilstoši Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam.
2.1. Allažu pamatskola
Ls 1737
2.2. Mores pamatskola
Ls 597
2.3. Siguldas 1.pamatskola
Ls 2034
2.4. Siguldas Valsts ģimnāzija
Ls 2205
2.5. Siguldas pilsētas vidusskola
Ls 2211
2.6. Siguldas JC
Ls 4272
2.7. Siguldas Sporta skola
Ls 1041
2.8. Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Ls 2831
3. Piešķirto finansējumu 2012.gada 3 mēnešiem interešu izglītības programmu realizācijai
izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
17.§
Par maksu interešu izglītības programmām
Siguldas mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziņo: Deputāts, Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktors
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu,
60.panta septītās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Siguldas mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
nolikuma 62.punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.17, §10), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Odziņš,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, E.Viļķina, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
15

Apstiprināt Siguldas mākslu skolas „Baltais Flīģelis” maksu 2012./2013. mācību gadam
šādās interešu izglītības programmās:
Nr.
p.k.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Nr.
p.k.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

1. Sagatavošanas kursi:
Kolektīvs/nodarbības

Mācību maksa

Mini studija
Vokālā studija
Vispusīgas attīstības studija
Individuāla nodarbība bērniem, jauniešiem
Mūzikas un deju studija "Sidrabiņš"

Ls 10 mēnesī
Ls 8 mēnesī
Ls 7 mēnesī
Ls 6,50 par 40 minūšu nodarbību
Ls 15 mēnesī

2. Pārējās programmas:
Kolektīvs/nodarbības

Mācību maksa
Ls 5 mēnesī (t.sk. PVN)
Ls 5 mēnesī (t.sk. PVN)
Ls 5 mēnesī (t.sk. PVN)
Ls 8 mēnesī (t.sk. PVN)
Ls 8 par 40 minūšu nodarbību (t.sk. PVN)

Deju studija
Baleta studija
Teātra studija
Dizaina un mākslas studija
Individuāla nodarbība pieaugušajiem

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17:20
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 10.oktobrī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 10.oktobrī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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