2013.gada 9.janvārī

Siguldā

Nr.1

Sēdes darba kārtība:
1. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Saltavots” aizņēmumu.
2. Par grozījumiem 2008.gada 10.jūlijā noslēgtajā Telpu nomas līgumā ar a/s
„CATA”.
3. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā nomas līgumatermiņa pagarinājumu.
4. Par zemes iznomāšanu daudzdzīvokļu mājai ar adresi Birzes iela 1, Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas novads.
5. Par telpu nomas maksu biedrībai „Siguldas Tehnoloģiju tornis”.
6. Par elektroenerģijas maksājumu parādu dzēšanu Sociālā dzīvokļa īrniekiem
pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā, Stārķu ielā 3-19, Allažu pagastā, Siguldas
novadā.
7. Par Egila Siliņa CD „Šūberta un Štrausa dziesmas” cenas noteikšanu.
8. Par nolikuma projekta „Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisijas nolikums” un iesnieguma atļaujas saņemšanai publiska
pasākuma rīkošanai Siguldas novadā apstiprināšanu.
9. Par sadarbības līgumu ar Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime”.
10. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gada astoņiem mēnešiem sadali Siguldas novadā.
11. Kārtība, kādā sadala 2013.gada astoņiem mēnesim 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.
12. Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību ieņēmumu cenrāžaun
maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Aivars Jakobsons, Jānis Odziņš, Verners
Bērziņš, Ēriks Čoders, Māris Malcenieks,Līga Sausiņa, Jolanta Borīte, Guntars Zvejnieks, Jānis
Kiršteins, Eva Viļķina, Andris Zaviļeiskis
Nepiedalās deputāti:Dainis Dukurs – komandējumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Būvvaldes
vadītāja Rudīte Bete, Sociālā dienesta jurista palīdzeZaretaTanova, Ekonomiste Anita
Strautmane, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Pašvaldības policijas juriste Kristīne
Baltiņa
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Piedalās:P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses pārstāvis
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.20
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus izņemt no
Domes sēdes darba kārtības jautājumu Nr.9 „Par sadarbības līgumu ar Kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības „Allažu saime” un papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.13 „Par finanšu
līdzekļu noguldījuma depozītā termiņa pagarināšanu”, ar jautājumu Nr.14. „Par saistošo
noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2012.gadam”” un ar jautājumu Nr.15 „Kārtība, kādā sadala 2013.gadam piešķirto valsts budžeta
mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības kultūras iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Izņemt no Domes sēdes darba kārtības jautājumu Nr.9 „Par sadarbības līgumu ar Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime” un papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.13
„Par finanšu līdzekļu noguldījuma depozītā termiņa pagarināšanu”, ar jautājumu Nr.14. „Par
saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2012.gadam”” un ar jautājumu Nr.15 „Kārtība, kādā sadala 2013.gadam piešķirto valsts
budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības kultūras iestādēm tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai”.
1.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Saltavots” aizņēmumu
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi SIA „Saltavots” 2012.gada 13.decembra iesniegumu Nr. 1-4/399 „Par
aizņēmuma garantēšanu”, un 2013.gada 4.janvāra vēstuli Nr.1-4/3 „Par grozījumiem Domes
lēmumā”, Dome konstatē:
SIA „Saltavots” (pašvaldības kapitāla daļu skaits 100%) nepieciešams īstermiņa
aizņēmums Ls 216 000 apmērā un ilgtermiņa aizņēmums Ls 86 000apmērā, lai varētu pabeigt
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada, Siguldas pilsētā, III kārta”
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018 finansēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 12.punktu un otro
daļu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.1, §6), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piekrist SIA „Saltavots”:
1.1. īstermiņa aizņēmuma ņemšanai Ls 216 000 (divi simti sešpadsmit tūkstoši lati)
apmērā uz vienu gadu Latvijas Republikas Valsts kasē ar plānoto aizņēmuma procentu
likmi gadā, lai varētu pabeigt projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
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Siguldas novada, Siguldas pilsētā, III kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018
finansēšanu;
1.2. ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanai Ls 86 000 (astoņdesmit seši tūkstoši lati) apmērā uz
desmit gadiem ar plānoto aizņēmuma procentu likmi gadā, lai varētu pabeigt projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada, Siguldas pilsētā, III kārta”
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018 finansēšanu;
2. Aizņēmumus garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Atcelt Siguldas novada Domes 2012.gada 19.decembra lēmumu „Par SIA „Saltavots”
aizņēmumu” (prot Nr.15, § 24).
2.§
Par grozījumiem 2008.gada 10.jūlijā noslēgtajā Telpu nomas līgumā ar a/s „CATA”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pārskatot starp Siguldas novada Domi un A/S „CATA”, reģ.Nr.40003016840, juridiskā
adrese J.Poruka ielā 8, Cēsis, LV - 4101, 2008.gada 10.jūlijā noslēgto Telpu nomas līgumu par
telpu nomu (turpmāk tekstā – Līgums), kas atrodas Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, ir
nepieciešams precizēt līguma nosacījumus.
Līguma 3.2. punkts nosaka, ka „maksa par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem –
ūdens un kanalizācija koplietošanās telpās, sētnieka pakalpojumi un atkritumu izvešana, ir iekļauti
nomas maksā.” Savukārt Līguma 3.3.punkta otrais teikums nosaka, ka „maksu par izlietoto ūdens
daudzumu Iznomātājs aprēķina atbilstoši skaitītāja radījumiem”. Līdz pat šim brīdim, Siguldas
novada pašvaldība ir maksājusi par izlietotu ūdeni saskaņā ar uzstādītā ūdens skaitītāja
rādījumiem un pakalpojuma piegādātāja tarifu, proporcionāli izlietotajam ūdenim norēķinoties par
kanalizācijas pakalpojumiem. Vadoties no iepriekšminētā, ir nepieciešams precizēt attiecīgos
Līguma punktus novēršot pretrunas.
Pamatojoties ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3.
punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 5.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.22, §3), ar
14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2008.gada 10.jūlijā ar a/s „CATA”noslēgtajā Telpu nomas līgumā un
izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā: „Maksa par sētnieka pakalpojumu un
atkritumu izvešanu ir iekļauti nomas maksā.”.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus Līgumā.
3.§
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā nomas līguma
termiņa pagarinājumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot SIA „A Aptieka” valdes locekļa J.K. 07.01.2013. iesniegumu, reģistrētu Siguldas
novada Domē ar Nr. 1.40/44 „Par nomas līguma pagarināšanu”, Dome konstatē:
1. Aptiekas vajadzībām nomnieks SIA „A Aptieka”, reģ. Nr.40003723815, juridiskā
adrese Ulbrokas iela 23, Rīga, izmanto daļu no pašvaldības nekustamā īpašumā Pils
ielā 3A, Siguldā, kas ierakstīts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1243,
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3309 002, ar galveno lietošanas veidu – biroju ēka,
kurā darbojas Siguldas novada domes Dienas centrs. Savas darbības nodrošināšanai
izmanto telpas: Nr. 1 ar platību 2,3 m²; Nr. 2 ar platību 7,2 m², Nr.3 ar platību 10,9 m²,
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Nr.4 ar platību 2,2 m², kopējā platībā 22,6 m² saskaņā ar 12.11.2008.g. inventarizācijas
lietu
2. Ar 2011.gada 26.janvāra Siguldas novada Domes sēdes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā nomas līguma pārjaunojumu un nomas maksas
noteikšanu” (prot. Nr.26, §2) tika pārjaunots nomas līgums un pagarināts Nomas
līguma darbības termiņš līdz 2012.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar 2000.gada 6.decembra nomas līguma 2.3 punktu, ka līgumslēdzējiem vienojoties,
līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot attiecīgu vienošanos un 2011.gada 26.janvāra
pārjaunojuma līguma 2.7. punktu, pusēm vienojoties, līguma termiņš var tikt pagarināts,
noslēdzot attiecīgu vienošanos.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.3., 9. un 69.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantu saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.1, §5), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Pagarināt 2000.gada 6.decembra Nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Izdarīt grozījumus 2011.gada 26.janvāranomas līguma pārjaunojuma līgumā un izteikt
2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. Līgums tiek noslēgts uz 2 gadiem līdz 2014.gada 31.decembrim”.
4.§
Par zemes iznomāšanu daudzdzīvokļu mājai ar adresi Stārķu iela 1, Allaži, Allažu pagasts,
Siguldas novads
Ziņo: deputāts, zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatot daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas ar adresi Stārķu iela 1, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas novads, mājas pārvaldnieka I.B., (adrese), 2012.gada 6.decembra iesniegumu, ar
lūgumu iznomāt daļu zemes no Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ar
nosaukumu „Centra kūtis 1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads, lai iekārtotu atkritumu
konteineru novietni daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stārķu iela 1, Allaži, Allažu pag., Siguldas
novads, iedzīvotāju vajadzībām, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Centra kūtis 1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads,
kad. apz. 8042 004 0221, platība ir 0,12 ha, saskaņā ar Allažu pagasta padomes 1996.gada
31.oktobra sēdes (prot. Nr.32, §5) un Siguldas novada Domes 2009.gada 1.jūlija sēdes (prot.
Nr.16, §1) lēmumiem, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumiem Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” zemes vienība ar nosaukumu „Centra kūtis 1”, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas novads atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā /DZM/, kur saskaņā
ar333.2. punktu, zemes īpašniekam īpašuma apsaimniekošanai, jānovieto atkritumu tvertnes
šim nolūkam paredzētās vietās.
3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana)neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
4. Likumā „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
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nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
5. Saskaņā ar 08.06.2011. Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.8.”Par
neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemes gabalu nomas
maksas noteikšanas kārtību” (prot.Nr.11, §26) 4.punktu, neapbūvēta zemes gabala ar
apbūves tiesībām nomas maksa gadā noteikta 5% no iznomātās zemes kadastrālās vērtības
un zemes nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos
nodokļus.
6. Jautājums par zemes iznomāšanu izskatīts un atbalstīts 2012.gada 9.janvāra Siguldas novada
Finanšu komitejas sēdē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.8
(prot. Nr.11, §26) 4.punktu un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra
sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §1), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Ar 2013.gada 1.februāri iznomāt ar apbūves tiesībām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
adresi Stārķu iela 1, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads, mājas pārvaldniekam I.B.,
daļu, no zemes vienības ar nosaukumu „Centra kūtis 1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas
novads, kad. apz. 8042 004 0221, 80 m² platībā, atkritumu konteinera laukuma
izveidošanai
2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. Nomas maksa gadā noteikta 5% no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības un PVN. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par
zemi.
3. Juridiskai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu.
5.§
_____________Par telpu nomas maksu biedrībai „Siguldas Tehnoloģiju tornis”______
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
2012.gada 19.decembrī ir saņemts biedrības „Siguldas Tehnoloģijas tornis” iesniegums
(Nr.1.40/3775), kurā ir lūgts veikt grozījumus starp Siguldas novada Domi un biedrību
noslēgtajā Telpu nomas līgumā, pamatojoties uz biedrības ieguldījumu nomāto telpu remontā.
Dome konstatē:
1. 2012.gada 23.septembrī starp Siguldas novada Domi un biedrību „Siguldas Tehnoloģijas
tornis”, reģ.Nr.40008181848, juridiskā adrese Pils iela 16-1, Sigulda, Siguldas novads, ir
noslēgts Telpu nomas līgums Nr.532, ar kuru Siguldas novada Dome nodot, bet biedrība pieņem
atlīdzības lietošanā Siguldas novada Dome piederošās telpas(telpa Nr.126 - 49.8 m2 platībā, telpa
Nr.127- 49.6 m2 platībā, telpa Nr. 128 – 3.3 m2 platībā, telpa Nr.129 - 5.5 m2 platībā, telpa Nr.130
– 4.4 m2 platībā, telpa Nr.131- 2.9 m2 platībā) ar kopējo platību 115.5 m2, kas atrodas Siguldas
novada Jaunrades centrā, Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, turpmāk Telpu nomas
līgums.Telpas ir nodotas Nomniekam ar mērķi – izveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu
ar robottehnikas un tehnoloģiju uzstādīšanu, interešu izglītības nodrošināšanai.
2. Telpu nomas līguma 5.1. punktā noteikts, ka par Telpu izmantošanu Nomnieks maksā nomas
maksu Ls 0,23 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī par Telpām 115,5 m2 platībā ar
pārskaitījumu uz Iznomātājanorēķinu kontu, pamatojoties uz Iznomātāja piestādīto rēķinu.
Līguma 5.2. punktā ir noteikts, ka saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
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noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 57.punktu, nomas maksā tiek
iekļauti komunālie maksājumi.
3. Saskaņā ar Telpu nomas līguma 2.2. punktu, biedrība „Siguldas Tehnoloģijas tornis” no
līguma stāšanās spēkā brīža līdz 2012.gada 11.septembrim ir izveidojusi jauniešu brīvā laika
pavadīšanas vietu ar robottehnikas un tehnoloģiju uzstādīšanu nomātajās telpās. Pirms
robottehnikas un tehnoloģiju uzstādīšanas iznomātajās telpās biedrība „Siguldas Tehnoloģijas
tornis” ir veikusi telpu remontu, kura kopējā summa sastāda Ls 1668. Atbilstoši līguma
5.4.punktam, biedrībai „Siguldas Tehnoloģijas tornis” ir tiesības maksāt nomas maksu ar
ieguldījumu iznomāto telpu remontā saskaņā ar Pušu akceptētu remontdarbu izmaksu tāmi.
Biedrība „Siguldas Tehnoloģijas tornis” ir iesniegusi remontdarbu izmaksu tāmi, kas apliecina
remontdarbu veikšanas izmaksas. Tāmi ir saskaņojis Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas
būvinženieris L.Ermansons. Par telpās veiktajiem remontdarbiem starp biedrību „Siguldas
Tehnoloģijas tornis” un Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļu ir parakstīts darbu pieņemšanas –
nodošanu akts, kas apliecina, ka darbi saskaņā ar iesniegto tāmi telpās ir veikti.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 78.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu (prot.
Nr.1, §4), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Biedrības „Siguldas Tehnoloģiju tornis” ieguldītos remonta izdevumus Ls 1668,00 (viens
tūkstotis seši simti sešdesmit astoņi lati un 00 santīmi) saskaņā ar Iznomātāja un
Nomnieka akceptētu remontdarbu tāmi, ieskaitīt Telpu nomas maksā par periodu no
2012.gada septembra līdz 2017.gada janvārim (ieskaitot).
2. Par lēmuma projekta izpildi atbildīgo noteikt izpilddirektori I.Zīli.
6.§
Par elektroenerģijas maksājumu parādu dzēšanu Sociālā dzīvokļa īrniekiem
pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā, Birzes ielā 3-(..), Allažu pagastā, Siguldas
novadā
Ziņo: Sociālā dienesta jurista palīdze Z.Tanova
Izskatījusi jautājumu „Par elektroenerģijas parādu dzēšanu Sociālā dzīvokļa īrniekiem
pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā, Birzes ielā 3-(..), Allažu pagastā, Siguldas novadā”,
Dome konstatē:
[1] No Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas datiem izriet, ka dzīvokļa īpašums Birzes ielā
3-19, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kopējo platību 87,4m2 pieder Allažu pagasta
pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90000048434.
[1.1] Siguldas novada Dome no 2009.gada 1.jūlija saskaņā ar „Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 13.punktu, 90.pantu, līdz ar jaunievēlētās
Siguldas novada Domes pirmo sēdi Siguldas novada Dome ir Allažu pagasta pašvaldības, kas
iekļauta Siguldas novada administratīvajā teritorijā, Allažu pagasta pašvaldības institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tādējādi, Siguldas novada Dome ir atzīstama
arī par nekustamā īpašuma Birzes ielā 3-(..), Allažu pagastā, valdītāju.
[1.2] Siguldas novada Domei valdījuma esošajam dzīvokļa īpašumam Birzes ielā 3-(..),
Allažu pagastā, (turpmāk tekstā - Sociālais dzīvoklis) ar Allažu pagasta padomes 1996.gada
31.oktobra lēmumu Nr.32,§4 dzīvokļa īpašumam piešķirts Sociālā dzīvokļa statuss.
[2] Starp Siguldas novada Domi un:
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[2.1] T.T. 2009.gada 30.oktobrī pārslēgts starp Allažu pagasta padomi un T.T. 2008.gada
6.oktobrī noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums, ar ko T.T., Birzes ielā 3-(..), Allažu pagastā,
izīrēta viena Sociālā dzīvokļa istaba (..), 20,6m2 platībā ar palīgtelpām 14,13 m2 platībā.
[2.2] N.K. 2009.gada 30.oktobrī pārslēgts starp Allažu pagasta padomi un N.K.
2009.gada 8.jūnijā noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums, ar ko N.K., Birzes ielā 3-(..),
Allažu pagastā, izīrēta viena Sociālā dzīvokļa istaba (..), 10,2 m2 platībā ar palīgtelpām 6,73
m2 platībā.
[2.3] D.K. 2009.gada 30.oktobrī pārslēgts starp Allažu pagasta padomi un D.K.
2009.gada 8.jūnijā noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums, ar ko D.K., Birzes ielā 3-(..),
Allažu pagastā, izīrēta viena Sociālā dzīvokļa istaba (..), 11, 2m2 platībā ar palīgtelpām 6,73
m2 platībā.
[2.4] M.T. 2009.gada 30.oktobrī pārslēgts starp Allažu pagasta padomi un M.T.
2009.gada 8.jūnijā noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums, ar ko M.T., Birzes ielā 3-(..),
Allažu pagastā, izīrēta viena Sociālā dzīvokļa istaba (..), 7,6m2 platībā ar palīgtelpām 6,73 m2
platībā.
[3] No Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldes datiem izriet, ka Sociālajā dzīvoklī laika
periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.janvārim izveidojies elektroenerģijas
maksājumu parāds par summu Ls 2388,20 (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi lati 20
santīmi).
Iepriekš minēto kopējo elektroenerģijas parāda summu veido:
[3.1] īrnieces T.T. parāda maksājums par elektroenerģiju Ls 848,99 (astoņu simtu
četrdesmit astoņu latu 99 santīmu) apmērā,
[3.2] īrnieka N.K. parāda maksājums par elektroenerģiju Ls 620,84 (sešu simtu divdesmit
latu 84 santīmu) apmērā,
[3.3] īrnieka D.K. parāda maksājums par elektroenerģiju Ls 402,52 (četru simtu divu latu
52 santīmu) apmērā,
[3.4] īrnieka M.T. parāda maksājums par elektroenerģiju Ls 515,85 (piecu simtu
piecpadsmit latu 85 santīmu) apmērā.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 994.pantu,
1036.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.1 panta trešo daļu, likuma
„Par valsts pensijām” 36.panta pirmās daļas 1.punktu un 2012.gada 19.decembra Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.23, §14), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Dzēst Siguldas novada Domei piederošā Sociālā dzīvokļa, Birzes ielā 3-(..), Allažu pagastā,
Siguldas novadā, īrnieku:
1.1. T.T. parādu par elektroenerģiju Ls 848,99 (astoņu simtu četrdesmit astoņu latu 99
santīmu) apmērā;
1.2. N.K. parādu par elektroenerģiju Ls 620,84 (sešu simtu divdesmit latu 84 santīmu)
apmērā;
1.3. D.K. parādu par elektroenerģiju Ls 402,52 (četru simtu divu latu 52 santīmu)
apmērā;
1.4. M.T., parādu par elektroenerģiju Ls 515,85 (piecu simtu piecpadsmit latu 85
santīmu) apmērā.
2. Dzēst lemjošās daļas 1.punktā minēto Sociālā dzīvokļa, Birzes ielā 3-(..), Allažu pagastā,
Siguldas novadā, īrnieku elektroenerģijas maksājumu parādu par kopējo summu Ls 2388,20 (divi
tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi lati 20 santīmi) no Siguldas novada Domes dzīvokļu
apsaimniekošanai paredzētajiem struktūrvienības Nr.6226 budžeta līdzekļiem.
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Pilns lēmums pielikumā.
7.§
Par Egila Siliņa CD „Šūberta un Štrausa dziesmas” cenas noteikšanu
Ziņo: deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Izskatījusi Siguldas koncertzāles vadītājas Ineses Zagorskas iesniegumu par uzcenojumu
40% noteikšanu CD, kas tapis 2012.gadā Siguldas koncertzāle Baltajā flīģeļi, īstenojot projektu
„E.Siliņa Šūberta un Štrausa dziesmas CD izdošana”. 2012.gadā tika saņemts finansējums no
Kultūrkapitāla fonda Ls apmērā, Izglītības un kultūras komitejas atbalsta fonda finansējums Ls
750,00 apmērā saskaņā ar 2012.gada 08.oktobra lēmumu (prot. Nr.13, punkts Nr. 12).
Saskaņā ar CD izgatavošanas izdevumu tāmi viena CD pašizmaksa ir Ls 3,51.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkt g)
apakšpunktu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 9.janvāra (prot. Nr.1) un Finanšu
komitejas 2013.gada 9.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §7), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
1. Noteikt pārdošanas uzcenojumu Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis izdotajam Egila
Siliņa CD „Šūberta un Štrausa dziesmas” 40% apmērā.
2. Ieņēmumus par pārdotiem CD novirzīt Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis”
budžetā.
8.§
Par nolikuma projekta „Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas nolikums” un iesnieguma atļaujas saņemšanai publiska pasākuma rīkošanai
Siguldas novadā apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo, otro un trešo daļu, Publisku
izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, kā arī uz Izglītības un kultūras komitejas
2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas nolikums”.
2. Apstiprināt iesnieguma veidlapu atļaujas saņemšanai publiska pasākuma rīkošanai
Siguldas novadā.
3. Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 2.septembra
Domes sēdes lēmumu „Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas nolikums” (prot. Nr.20, §19).

9.§
Par sadarbības līgumu ar Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime”
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Ziņo: Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš,
A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Atlikt jautājuma „Par sadarbības līgumu ar Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Allažu
saime” izskatīšanu uz nākamo Finanšu komitejas sēdi.
10.§
Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada
astoņiem mēnešiem 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 2013.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 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §2), kā arī Finanšu komitejas
2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
1. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju interešu izglītībai
2013.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) Ls 44546 interešu izglītības programmu
realizēšanai atbilstoši Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas lēmumam.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Siguldas 1.pamatskola
Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas JC
Siguldas Sporta skola
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Ls 4632
Ls 1592
Ls 5424
Ls 5800
Ls 5888
Ls 10898
Ls 2768
Ls 7544

2. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem
sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

11.§
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Kārtība, kādā sadala 2013.gada astoņiem mēnesim 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 2013.gadam”, Siguldas novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu metodiskās darbības nolikumu (apstiprināts Siguldas novada
Domes sēdē 2010.gada 8.septembrī, protokols Nr.19, §14), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 9.janvāra
sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §1) un Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu (prot.
Nr.1, §11), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2013.gada 8
mēnešiem (janvāris – augusts) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai Ls 110976 apmērā sadalīt proporcionāli
5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2012.gada 3.septembri.
1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Ls 16633
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Ls 27412
1.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Ls 35174
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Ls 16633
1.5. Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Ls 7089
1.6. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupai
Ls 4635
1.7. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai
Ls 3400
2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm
2013.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) Ls 9120 apmērā iedalīt pirmskolas izglītības
iestādei „Ieviņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu bērniem ar
valodas traucējumiem, finansējumam.
3. No piešķirtās mērķdotācijas 2013.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) Ls 1066768
Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 9432 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 7447
3.2. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 1613
3.3. Siguldas 1.pamatskolai
Ls 372
4. Atlikušo mērķdotācijas daļu Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 1057336 apmērā sadalīt
proporcionāli normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2012.gada
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3.septembri. Atbilstoši skolēnu skaitam Siguldas novada vidusskolai aprēķināto
mērķdotāciju Ls 59191 sadalīt šādi: Ls 46691 piešķirt Siguldas pilsētas vidusskolai, kurā
mācības turpina daļa Siguldas novada vidusskolas skolēnu, Ls 2500 piešķirt Mores
pamatskolai un Ls 10000 piešķirt Allažu pamatskolai, lai nodrošinātu apstiprinātā mācību
plāna izpildi.
4.1. Siguldas Valsts ģimnāzijai:
Ls 336928
4.2. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 400472
4.3. Siguldas 1.pamatskolai:
Ls 191956
4.4. Allažu pamatskolai:
Ls 65062
4.5. Mores pamatskolai:
Ls 62918
5. Skolu direktoriem no valsts mērķdotācijas noteikt sekojošas darba algas:
5.1. Siguldas Valsts ģimnāzija
Vilnis Trupavnieks
Ls 909
5.2. Siguldas pilsētas vidusskola Ņina Balode
Ls 889
5.3. Siguldas 1.pamatskola
Valters Mačs
Ls 669
5.4. Allažu pamatskola
Sandra Tukiša
Ls 629
5.5. Mores pamatskola
Gundega Pētersone
Ls 615
6. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
12.§
Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību cenrāža noteikšanu
ieņēmumiem un maksas pakalpojumiem
Ziņo: deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J. Borīte
Sakarā ar to, ka Siguldas novada Kultūras centrs un tā struktūrvienības sniedz maksas
pakalpojumus, ir nepieciešams apstiprināt cenrādi ieņēmumiem un maksas pakalpojumiem.
Saskaņā ar augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) un g) apakšpunktiem, 2010.gada 8.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot.
Nr.30, §10) 3.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.1,§8) un Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu (prot.
Nr.1,§5), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis,
J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina,
J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada Kultūras centrs un tā struktūrvienībām sekojošu cenrādi
ieņēmumiem un maksas pakalpojumiem.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2008. gada 20.februāra Siguldas novada Domes lēmumu
„Siguldas pagasta kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas
pakalpojumu tarifiem” (prot. Nr.4, §20).
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2008. gada 20.februāra Siguldas novada Domes lēmumu
„Mores pagasta kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas
pakalpojumu tarifiem” (prot. Nr.4, §21).
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2008. gada 20.februāra Siguldas novada Domes lēmumu „Par
Siguldas novada Siguldas pilsētas kultūras nama Nolikumu un pielikumu „Siguldas
pilsētas kultūras nama nolikums par kultūras nama ieņēmumiem un maksas pakalpojumu
tarifiem”” (prot.Nr.4, §19).
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5. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2012. gada 11.janvāra lēmumu
„Allažu pagasta tautas nama cenrādis par ieņēmumiem un maksas pakalpojumiem”,
(prot. Nr.25, §6).
6. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2009. gada 15.februāra lēmums „Par
maksas pakalpojumiem Jūdažu sabiedriskajā centrā” (prot. Nr.4, §21).
13.§
Par finanšu līdzekļu noguldījuma depozītā termiņa pagarināšanu
Ziņo: Ekonomiste A. Strautmane
Izskatīja KKS „Allažu saime” iesniegumu ar lūgumu pagarināt Siguldas novada domes
noguldījuma depozītā termiņu, Dome konstatē:
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 7.septembra lēmumu (prot. Nr. 17, §19)
kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā „Allažu saime” tika noguldīti līdzekļi depozītā Ls 10 000
apmērā uz diviem gadiem ar atmaksas kārtību – pēc gada Ls 5000 un pēc diviem gadiem Ls
5000, ar mērķi – palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā stihijas nodarīto postījumu likvidēšanai
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta atjaunošanai ļaus dzīvokļu īpašniekiem saņemt
kredītus ar atvieglotiem noteikumiem.
2011.gada 21.septembrī tika noslēgti termiņnoguldījuma līgumi Nr. 525 par noguldījumu
Kontā Nr. 41-00636-2 Ls 5000 uz 12 mēnešiem un Nr.526 par noguldījumu Kontā Nr. 4100636-2 Ls 5000 uz 24 mēnešiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Krājaizdevu sabiedrību likums”
5.panta pirmo daļu, Attīstības un tūrisma komitejas 2011.gada 7.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.17, §7), Finanšu komitejas 2012.gada 26.septembra atzinumu (prot.Nr.17, §11), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks, L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret –
nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (Ē.Čoders),Dome nolemj:
1. Piekrist pagarināt noguldījuma depozītā atmaksas termiņu par vienu gadu
termiņnoguldījuma līgumā Nr. 525 par noguldījumu Kontā Nr. 41-00636-2 Ls 5000
līdz 2012.gada 26.septembrim.
2. Izdarīt grozījumus 2011.gada 21.septembra termiņnoguldījuma līgumā Nr. 525 par
Konta Nr. 41-00636-2 un izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Noguldījuma termiņš mēnešos: 24 (divdesmit četri) mēneši”.
3. Lūgt KKS „Allažu saime” sagatavot vienošanās par grozījumiem termiņnoguldījuma
līgumā Nr. 525.
14.§
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas
novada pašvaldības budžetu 2012.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, 46.panta pirmo un otro daļu
un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.1, §13), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.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.
15.§
Kārtība, kādā sadala 2013.gadam piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada
pašvaldības kultūras iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
Ziņo: deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja J.Borīte
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra noteikumiem Nr.629
„Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gadā”, likumu „Par valsts budžetu 2013. gadam”, Siguldas novada Nolikumu ”Par
amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību (apstiprināts 2011.gada 16.novembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.22, §4), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 21.panta
ievaddaļu un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes atzinumu
(prot. Nr.1, §8) un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.1, §12), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Borīte,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, G.Zvejnieks,
L.Sausiņa, E.Viļķina, J.Kiršteins, A.Zaviļeiskis), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības kultūras iestādēm un izglītības
iestādēm tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai Ls 5841 apmērā sadalīt
proporcionāli koprepertuāra un svētku dalībnieku kolektīvu skaitam šajās kultūras un
izglītības iestādēs 2012.gadā.
1.1. Siguldas pilsētas kultūras namam
Ls 2450,76
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.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.10
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 23.janvārī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 23.janvārī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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