2012.gada 24.oktobrī

Siguldā

Nr.19

Sēdes darba kārtība:
1. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” apstiprināšanu.
2. Par 2012.gada 15.augusta Siguldas novada Domes lēmuma „Par Siguldas novada
Domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu” (prot. Nr.14, §15)
grozījumiem.
3. Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Laurenču skolas
ēkā” un finansējumu.
4. Par izsoles objekta kustamās mantas RENAULT MEGANE SCENIC, reģ. Nr. EH
2196, izsoles rezultātu un atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu,
5. Par Siguldas novada Domes iestāšanos Latvijas personāla vadīšanas asociācijā.
6. Par zemes “Purkalni”, Mores pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu.
7. Par zemes kompensācijas fondā esošo zemesgabalu precizēšanu Siguldas novada
Siguldas pilsētā.
8. Par Apbalvošanas komisijas Nolikuma apstiprināšanu un Komisijas sastāva
apstiprināšanu.
9. Būvvaldes gala ziņojums par būvniecības ieceres „Atkritumu dalītās vākšanas
laukuma un pārkraušanas rampas izbūve īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas
novadā” publisko apspriešanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jolanta Borīte, Jānis Strautmanis, Aivars Jakobsons, Jānis Odziņš, Dainis
Dukurs, Verners Bērziņš, Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders,Eva Viļķina, Līga Sausiņa, Jānis
Kiršteins
Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers – atvaļinājumā,Andris Zaviļeiskis – darba noslogotības dēļ,
Māris Malcenieks - darba noslogotības dēļ, Jānis Odziņš - darba noslogotības dēļ, Eva Viļķina –
komandējumā Rīgā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Galvenā grāmatvedeDace Spriņķe, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Diāna Kondratenko, Personāla nodaļas vadītāja Ilze
Kisila, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere,
Pašvaldības policijas juriste Kristīne Baltiņa
Piedalās:Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.15
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Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes darba
kārtību papildināt ar jautājumu Nr.10„Par izmaiņām 10.10.2012. lēmumā „Par izmaiņām
Siguldas novada kultūras namu darbības modelī” (prot. Nr.18, §19) un izņemt no sēdes darba
kārtības jautājumu Nr.3 „Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana
Laurenču skolas ēkā” un finansējumu”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumuNr.10 „Par izmaiņām 10.10.2012. lēmumā „Par
izmaiņām Siguldas novada kultūras namu darbības modelī” (prot. Nr.18, §19)un izņemt no sēdes
darba kārtības jautājumu Nr.3 „Par piedalīšanos projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana
Laurenču skolas ēkā” un finansējumu”.
1.§
Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas”
apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības
likuma 12.panta otro prim daļu, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 10.oktobra
sēdes atzinumu (prot. Nr.13, §1) un Finanšu komitejas 24.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19,
§6), balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošo noteikumu projektu „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno
profesionālās ievirzes izglītības programmas”.
2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas
novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošos noteikumus „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Siguldas Sporta skolā”.
3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas
novada Domes 2010.gada 25.augusta noteikumus „Par mācību maksu Siguldas Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis””.
4. Nosūtīt vienu saistošo noteikumu eksemplāru atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
2.§
Par 2012. gada 15. augusta Siguldas novada Domes lēmuma
„Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.19
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā”
apstiprināšanu” (prot. 14, §15) grozījumiem
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26.panta trešo
daļu, Finanšu komitejas 2012.gada 15.augusta atzinumu (prot. Nr.14, §10), Attīstības un tūrisma
komitejas 2012.gada 17.oktobra atzinumu (prot. Nr.16, §3), balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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Izdarīt grozījumus 2012. gada 15. augusta Siguldas novada Domes lēmumā „Par Siguldas
novada Domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu” (prot. 14, §15), aizstājot tā pielikumu - 2012.
gada 15.augusta Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 19 „Par topogrāfiskās aprites
kārtību Siguldas novadā”, ar pielikumu 2012. gada 15. augusta Siguldas novada Domes saistošie
noteikumi Nr.19 „Par topogrāfiskās aprites kārtību Siguldas novadā”, šim lēmumam klāt
pievienotā redakcijā.
Pielikumā: Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.19 „Par topogrāfiskās aprites kārtību
Siguldas novadā” – uz 5 lpp.
3.§
Par izsoles objekta kustamās mantas RENAULT MEGANE SCENIC, reģ. Nr. EH 2196,
izsoles rezultātu un atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma privatizācijas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta lēmumu (prot. Nr.15.,§4) „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas Renault MeganeScenic nodošanu
atsavināšanai”, Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault MeganeScenic, reģ. Nr. EH 2196
izsoles noteikumu projektu” (prot. Nr.15, §5), 2012.gada 28.septembra izsoli un 2012.gada
10.oktobra Siguldas novada Domes lēmumu ‘’Par izsoles objekta kustamās mantas Renault
MeganeScenic, reģ.Nr. EH 2196, izsoles protokola apstiprināšanu’’ (prot. Nr.18 §4), saskaņā ar
atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1.
2.

3.

4.

5.

Atsavināmais objekts kustamā manta Renault MeganeScenic, reģ.Nr. EH 2196, tika
pārdots izsolē 2012.gada 28.septembrī.
Atsavināmā objekta kustamās mantas Renault MeganeScenic, reģ.Nr. EH 2196 pārdošanas
cena tika noteikta Ls 639.21 (seši simti trīsdesmit deviņi lati un 21 santīms), kurā ietilpa
firmas „SIA ‘’ATU 1021” 2012.gada 20.augusta automašīnas novērtējums Ls 500,00
(pieci simti lati un 00 santīmi) un maršruta kontroles sistēmas komplekts F10, kura atlikusī
vērtība pēc Siguldas novada Domes finanšu pārvaldes grāmatvedības uzskaites kartiņas Nr.
131032 datiem sastādīja Ls 139,21 (viens simts trīsdesmit deviņi lati un 21 santīms).
Augstāko cenu Ls 649,21 (seši simti četrdesmit deviņi lati un 21 santīms) nosolīja D.L.,
[adrese]. Kustamā manta tika pārdota par izsolē nosolīto summu Ls 649,21 (seši simti
četrdesmit deviņi lati un 21 santīms) no nosolītās summas atrēķinot nodrošinājuma naudu
Ls 64,00 (sešdesmit četri lati un 00 santīmi).
2012.gada 2.oktobrī D.L. ir norēķinājies par kustamo mantu Renault MeganeScenic, reģ.
Nr. EH 2196 pilnā apmērā iemaksājot pašvaldības budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001
3040 4 SEB bankā Ls 585,21 (pieci simti astoņdesmit pieci lati un 21 santīms).
2012.gada 10.oktobrī starp Siguldas novada Domi un D.L. tika noslēgts pirkuma līgums
Nr.5, parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un pavadzīme.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta otro
daļu, 36.panta pirmo daļu un Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.19, §1), balsojot, ar 10 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
V.Bērziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtukustamās mantas Renault MeganeScenic, reģ.Nr. EH 2196
atsavināšanu par labu fiziskai personai par summu Ls 649.21 (seši simti četrdesmit deviņi
lati un 21 santīms).
3

2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo kustamo mantu
automašīnu Renault MeganeScenic, reģ.Nr. EH 2196.
4.§
Par Siguldas novada Domes iestāšanos Latvijas personāla vadīšanas asociācijā
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2012.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §3), lai pilnveidotu personāla
vadīšanas procesus, pamatojoties uz jaunākajām atziņām personāla vadībā, izmantotu asociācijas
piedāvātās bezmaksas konsultācijas darba tiesību jautājumos un mācību kursu iespējas, gūtu
problēmjautājumu risināšanas pieredzi citos uzņēmumos un pašvaldībās, balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, V.Bērziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – 1 (Ē.Čoders),Dome nolemj:
1. Iestāties Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā.
2. Iestāšanās maksu Ls 30,00 un biedra naudu atlikušajam gada posmam no 2012.gada
oktobra līdz 2012.gada decembrim Ls 55,00 un turpmāko gadu biedra naudas maksu
segt no struktūrvienības 1111 budžeta līdzekļiem.
5.§
Par zemes “Purkalni”, Mores pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot J.I., [adrese], 2012.gada 2.oktobra iesniegumu, ar kuru tiek paziņots, ka uz
iesniedzēja vārda Mores pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000005106, ir reģistrētas ēkas
ar nosaukumu „Purkalni”, Mores pagastā un lūgts pārslēgtlauku apvidus zemes nomas līgumu,
kas tika noslēgts 2011.gada 19.decembrī, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2011.gada 14.decembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes iznomāšanu A.I.” (prot. Nr. 24, §10) nolemts izbeigt zemes lietošanas
tiesības A.I. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Purkalni”, Mores pagastā un pieņemts
lēmums par zemes piederību Siguldas novada pašvaldībai, kā arī nolemts noslēgt ar A.I.
zemes nomas līgumu, atbilstoši Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums nosacījumiem.
2. 2011.gada 19.decembrī starp Siguldas novada Domi un A.I. noslēgts līgums par 13,7 ha
zemes nomu.
3. 14.05.2012. Siguldas novada pašvaldība nostiprinājusi īpašuma tiesības uz zemi 13,7 ha
platībā ar nosaukumu „Purkalni”, Mores pag., Siguldas nov. (14.05.2012. zemesgrāmatu
tiesneses Ināras Zabarovskaslēmums).Saskaņā ar Civillikuma 1043.pantu, zemes īpašnieks
var, pēc sava ieskata, rīkoties ar savas zemes virsu, gaisa telpu virs tās, kā arī ar zemes
slāņiem zem tās, ja vien viņš ar to neskar svešas robežas.
4. 18.09.2012. A.I. nostiprinājusi īpašuma tiesības uz ēku (būvju) īpašumu ar kad. Nr. 4266 505
0001 (18.09.2012. zemesgrāmatu tiesneses Antras Tiltiņaslēmums).
5. 26.09.2012., saskaņā ar 21.09.2012. Uztura līgumu, par ēku (būvju) īpašnieku kļuvis J.I.
(26.09.2012. zemesgrāmatu tiesneša Helmuta Nagļa lēmums).
6. Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 10.oktobra lēmumu „Par pašvaldībai piederošā zemes
gabala „Purkalni”, Mores pagastā, Siguldas novadā lēmuma par atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu atcelšanu” (prot. Nr.18, §4), izbeigts pašvaldībai piederošā zemes gabala
„Purkalni”, Mores pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.4266 005 0040, atsavināšanas
process, piedāvājot realizēt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu A.I.
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7. Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”4.punktu, zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Noteikumu
7.2punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Noteikumu 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala
minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri,
minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā. Savukārt noteikumu 10.punktā minēts, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko
zemes lietošanu līdz zemes nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties.
8. Zeme „Purkalni”, Mores pagastā, tika apsekota 2012.gada 11.oktobrī un konstatēts, ka LIZ,
aramzeme un ganības nav koptas, daļēji aizaugusi, teritorija nav pļauta; pagalms pļauts,
servitūta ceļš sliktā stāvoklī, augļu koki veci.
9. Saskaņā ar 2009. gada 2. septembra Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par
Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas plānojums 2008.2020.gadam grafiskās daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr.20,
§2) 2.sējuma „Grafiskās daļa” un 3.sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Purkalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266
005 0040, atļautā izmantošana ir lauku zeme un privātie meži. Saskaņā ar 3.sējuma “Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 385.2.1,2. punktu, minimālā platība jaunas lauku sētas
veidošanai ir 1 ha, bet 385.4.punkts nosaka-veidojot jaunu īpašuma zemes vienību un atdalot to
no sākotnējā zemes īpašuma, tā nedrīkst būt mazāka nekā konkrētajā teritorijā noteikts.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”4., 7.2., 7.2 punktu, 2009.gada 2.septembra Siguldas novada Domes saistošo noteikumu
Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu”, daļas „Siguldas novada teritorijas plānojums
2008.-2020.gadam grafiskās daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.
Nr.20, §2) 385.2.1,2. un 385.4.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 17.oktobra
atzinumu (prot. Nr.16, §4), balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs,
J.Strautmanis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1.Iznomāt J.I. piederošo ēku (būvju), īpašuma kad. Nr. 4266 505 0001 uzturēšanai daļu no
zemes „Purkalni”, Mores pag., Siguldas nov., kad.apz. 4266 005 0040, 1 ha platībā.
2.Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtība gadā.
Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3.Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu.
4.Ar 21.09.2012. izbeigt zemes nomas līgumu ar A.I.
6.§
Par zemes kompensācijas fondā esošo zemesgabalu
precizēšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Valsts zemes dienesta 17.09.2012. vēstuli Nr. 2-04/4082 „par līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fondā ieskaitītajām zemes vienībām” un pamatojoties uz LR Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas
kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada
21.jūlijā, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”
10.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu un 6. panta pirmo un piekto daļu, un likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
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27.punktu, Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 3.oktobra atzinumu (prot. Nr.15, §12),
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš, L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā Siguldas pilsētā,
precizējot kompensācijas fondā iekļautās zemes vienības:
Datums un lēmuma
Nr., kad zemes gab.
iekļauts fondā

Nr.
p.
k.
1

1
2
3
4

2.

2

Lēm. Nr.18&12
10.09.2012
Lēm. Nr.18&12
10.09.2012
Lēm. Nr.18&12
10.09.2012
Lēm. Nr.18&12
10.09.2012

Kadastra
apzīmējums
3

Platība
m2
4

Adrese

5

Vēst.kad.
vērtība
Ls
6

NĪLM
kods
7

8015 004 0313

1824

Lauku iela 2

1800

1000

8015 004 0422

1630

2724

1000

8015 003 2214

6638

11520

0800

8015 003 0416

1419

Vidzemes
šoseja 30
Strēlnieku iela
72
Rožu iela 7A

2270

0600

Apstiprināt
1.punktā
uzskaitītajiem
līdzvērtīgās
zemes
kompensācijas zemes gabaliem adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kur:
0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme;
1000 - neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme;
0800 – neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme.

7.§
Par Apbalvošanas komisijas Nolikuma apstiprināšanu un Komisijas sastāva
apstiprināšanu
Ziņo: Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Kondratenko
Pamatojoties uz 2012.gada 26.septembra Siguldas novada Domes sēdē apstiprinātā
nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem” (prot. Nr.17, §4) 1.3. punktu, ir
nepieciešamas izveidot Apbalvošanas komisiju, kas darbojas pamatojoties uz Apbalvošanas
komisijas Nolikumu, kā arī apstiprināt Apbalvošanas komisijas sastāvu.
Saskaņā ar iepriekš minēto un ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta pirmo un trešo daļu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ar 2012.gada 17.oktobra Siguldas novada
pašvaldības Attīstības komitejas atzinumu (prot.Nr.16, §6), balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Borīte, D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Apbalvošanas komisijas Nolikumu;
2.
Apstiprināt Apbalvošanas komisijas sastāvu:
2.1.
Izpilddirektors;
2.2.
Siguldas Novada kultūras centra direktors;
2.3.
Izglītības pārvaldes vadītājs;
2.4.
Sporta pārvaldes vadītājs;
2.5.
Sociālā dienesta vadītājs;
2.6.
Sabiedrisko attiecību speciālists;
2.7.
Tūrisma attīstības aģentūras direktors;
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2.8.
2.9.
2.10.

Attīstības pārvaldes vadītājs;
Kancelejas vadītājs;
Lauku attīstības speciālists.

8.§
Par izmaiņām 10.10.2012. lēmumā „Par izmaiņām Siguldas novada kultūras namu
darbības modelī”(prot. Nr.18, §19)
Ziņo: deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu,kas nosaka, kapašvaldības savas
kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras
institūciju darbības formas un pamatu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.daļu,
21.panta pirmās daļas 8.punktu, tikai Dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības
iestāžu nolikumus, unsaskaņā arSiguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas
2012.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.13, §6) un 2012.gada 24.oktobra Finanšu
komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §9),balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Borīte,
D.Dukurs, J.Strautmanis, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, V.Bērziņš, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 10.10.2012. lēmumā „Par izmaiņām Siguldas novada kultūras namu
darbības modelī” (prot. Nr.18, §19):
1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Veikt Siguldas novada kultūras namu un Siguldas koncertzāles „Baltais Flīģelis”
reorganizāciju, apvienojot Siguldas pilsētas kultūras namu, Siguldas pagasta kultūras
namu, Jūdažu sabiedrisko centru, Allažu pagasta Tautas namu, Mores pagasta Kultūras
namu un Siguldas koncertzāli „Baltais flīģelis””.
1.2. Aizstāt 4.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „pakļautībā”.
1.3. Papildināt 7.punktu „Brīdināt lēmuma 4.punktā minēto iestāžu vadītājus par izmaiņām darba
tiesiskajās attiecībās” ar vārdiem „un uzdot apvienojamo iestāžu vadītājiem brīdināt
darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās”.
1.4. Papildināt lēmumu ar 11.punktu un izteikt šādā redakcijā:
„11. Veikt Siguldas pilsētas kultūras nama, Siguldas pagasta kultūras nama, Jūdažu
sabiedriskā centra, Allažu pagasta Tautas nama, Mores pagasta Kultūras nama un Siguldas
koncertzāles „Baltais flīģelis” darbības reorganizāciju līdz 2012.gada 1.decembrim.
2. Izteikt 10.10.2012. lēmumu „Par izmaiņām Siguldas novada kultūras namu darbības
modelī”precizētā redakcijā:
„1. Veikt Siguldas novada kultūras namu un Siguldas koncertzāles „Baltais Flīģelis”
reorganizāciju, apvienojot Siguldas pilsētas kultūras namu, Siguldas pagasta kultūras namu,
Jūdažu sabiedrisko centru, Allažu pagasta Tautas namu, Mores pagasta Kultūras namu un
Siguldas koncertzāli „Baltais flīģelis””.
2. Par centrālo kultūras namu noteikt Siguldas pilsētas Kultūras namu, kas koordinē, plāno un
organizē novada kultūras namu un koncertzāles pakalpojumus, profesionālo darbību un
metodisko palīdzību.
3. Strukturālo pārmaiņu rezultātā mainīt pašreizējam Siguldas pilsētas Kultūras namam
nosaukumu uz jaunu - Siguldas novada Kultūras centrs. Juridisko adresi noteikt Pils iela 10,
Sigulda, Siguldas novads.
4. Noteikt, ka Siguldas novada kultūras nami – Siguldas pagasta Kultūras nams, Jūdažu
Sabiedriskais centrs, Allažu pagasta Tautas nams, Mores pagasta Kultūras nams un Siguldas
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koncertzāle ”Baltais flīģelis” darbojas kā Siguldas novada Kultūras centra struktūrvienības un
atrodas tā pakļautībā.
5. Strukturālo pārmaiņu rezultātā mainīt pašreizējam Siguldas novada Mores pagasta kultūras
namam nosaukumu uz jaunu - Mores pagasta Tautas nams. Juridisko adresi noteikt Siguldas
iela 13, Mores pagasts, Siguldas novads.
6. Par Siguldas novada Kultūras centra direktori iecelt Siguldas pagasta kultūras nama direktori
ArisuPastuhovu ar 2012.gada 11.oktobri, nosakot ArisaiPastuhovai Kultūras centra direktores
amatā amatalgu Ls 700,00.
7. Brīdināt lēmuma 4.punktā minēto iestāžu vadītājus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās”
ar vārdiem „un uzdot apvienojamo iestāžu vadītājiem brīdināt darbiniekus par izmaiņām
darba tiesiskajās attiecībās”.
8. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2009.gada 1.jūlija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”(prot. Nr.16, §1).
9. Lēmums par izmaiņām Siguldas novada kultūras iestāžu darbības modelī 10 dienu laikā
paziņojams Kultūras ministrijai.
10. Kultūras pārvaldes vadītāja ir atbildīga par lēmuma izpildi.
11. Veikt Siguldas pilsētas kultūras nama, Siguldas pagasta kultūras nama, Jūdažu sabiedriskā
centra, Allažu pagasta Tautas nama, Mores pagasta Kultūras nama un Siguldas koncertzāles
„Baltais flīģelis” darbības reorganizāciju līdz 2012.gada 1.decembrim.”
9.§
Par būvniecības ieceres „Atkritumu dalītās vākšanas laukuma un pārkraušanas rampas
izbūve īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas novadā” publisko apspriešanu
Būvaldesvadītāja R.Beteiepazīstina deputātus ar Būvvaldes gala ziņojumu par būvniecības
ieceres „Atkritumu dalītās vākšanas laukuma un pārkraušanas rampas izbūve īpašumā
„Lejasvārnas-1”, Siguldas novadā”, publisko apspriešanu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17:00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 31.oktobrī plkst.15.00.
Par nākamoFinanšu komitejas sēdi tiks paziņots atsevišķi.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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