2013.gada 28.augustā

Siguldā

Nr.18

1. Par grozījumiem 2013.gada 20.februārī apstiprinātajos noteikumos „Par Allažu
Sporta centra telpu un stadiona izmantošanu” (prot.Nr.4, §2).
2. Par grozījumiem 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un naudas balvu apmēru” (prot.Nr.7, §8).
3. Par grozījumiem 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par finansējuma
piešķiršanu sporta biedrībām” (prot.Nr.7, §7).
4. Par tirgus noteikumu saskaņošanu.
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai.
6. Par izsoles objekta nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, veikala telpu nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu un nomas
līguma slēgšanu.
7. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesību deleģējumu SIA
„Saltavots”.
Sēdi vada: Siguldas novadaDomes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jānis Zilvers, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis, Guntars Zvejnieks, Mārtiņš
Zīverts, Jānis Lazdāns, InāraPaegle, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Ilmārs Lipskis, Līga Sausiņa,
Eva Viļķina
Nepiedalās deputāti:Indra Ozoliņa - seminārā, Māris Malcenieks – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Grobiņa,
Juridiskās pārvaldes jurists Aldis Vecvanags, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sporta
pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Zemes nodaļas vadītāja
Anita Viškere, Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere, Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila
Piedalās: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
papildināt sēdes darba kārtību ar septiņiempapildjautājumiem – „Par ēdināšanas pakalpojumu
Mores pamatskolā”, „Par pirmsskolas izglītības iestāžu psihologa amata vietas
izveidošanuIzglītības pārvaldē”, „Par organizatorisku izmaiņu veikšanu un amata vietu
likvidēšanu un izveidošanu Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldē”, „Par grozījumiem
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Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas novada Domes personāla
saraksta 2013.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas novada Domes personāla
saraksts 2013.gadam”, prot. Nr.2, §18”, „Par atļauju Uģim Mitrevicam savienot amatus”, „Par
grozījumiem zemes nomas līgumā”, „Par papildu finansējuma piešķiršanu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina,G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību arseptiņiemjautājumiem:
8. Par ēdināšanas pakalpojumu Mores pamatskolā.
9. Par pirmsskolas izglītības iestāžu psihologa amata vietas izveidošanu Izglītības pārvaldē.
10. Par organizatorisku izmaiņu veikšanu un amata vietu likvidēšanu un izveidošanu
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldē.
11. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas
novada Domes personāla saraksta 2013.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas
novada Domes personāla saraksts 2013.gadam”, prot. Nr.2, §18”.
12. Par atļauju Uģim Mitrevicam savienot amatus.
13. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
14. Par papildu finansējuma piešķiršanu.
1.§
Par grozījumiem 2013.gada 20.februārī apstiprinātajos noteikumos „Par Allažu Sporta
centra telpu un stadiona izmantošanu” (prot.Nr.4, §2)
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un ņemot vērā Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.14, §8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par
(U.Mitrevics,
J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders,
L.Sausiņa,
J.Strautmanis,
E.Viļķina,G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 20.februārī apstiprinātajos noteikumos „Par Allažu Sporta
centra telpu un stadiona izmantošanu " (prot.Nr.4, §2):
1.1. Noteikumu 3.1.1.punkta teikumā pirmajā daļā vārdus un skaitli „Ls 15,00” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem „EUR 21,34 (Ls 15,00)” un teikumā otrajā daļa vārdus un skaitli
„Ls 20,00” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „EUR 28,46 (Ls 20,00)”.
1.2. Noteikumu 3.1.2. punkta teikumā pirmajā daļā vārdus un skaitli „Ls 7,50” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem „EUR 10,67 (Ls 7,50)” un teikumā otrajā daļa vārdus un skaitli „Ls
10,00” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „EUR 14,23 (Ls 10,00)”.
1.3. Noteikumu 3.1.3. punkta teikumā vārdus un skaitli „Ls 1,00” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem „EUR 1,42 (Ls 1,00)”.
1.4. Noteikumu 3.2.1. punkta teikumā vārdus un skaitli „Ls 4,00” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem „EUR 5,69 (Ls 4,00)”.
1.5. Noteikumu 3.2.2. punkta teikumā vārdus un skaitli „Ls 3,00” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem „EUR 4,27 (Ls 3,00)”.
1.5. Noteikumu 3.2.3. punkta teikumā vārdus un skaitli „Ls 2,00” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem „EUR 2,85 (Ls 2,00)”.
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1.6. Noteikumu 3.2.5. punkta otrā teikumā vārdus un skaitli „Ls 5,00” aizstāt ar vārdiem
un skaitļiem „EUR 7,11 (Ls 5,00)” un trešajā teikumā vārdus un skaitli „Ls 3,00” aizstāt
ar vārdiem un skaitļiem „EUR 4,27 (Ls 3,00)”.
1.6. Noteikumu 3.3. punkta teikumā vārdus un skaitli „Ls 10,00” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem „EUR 14,23 (Ls 10,00)”.
1.7. Noteikumu 4. punkta teikumā vārdus „Sporta komiteja” aizstāt ar vārdiem
„Attīstības, tūrisma un sporta komiteja”.
2. Noteikt, ka no 2014.gada 1.marta spēku zaudē norādītās summas latos.
2.§
Par grozījumiem 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvu apmēru” (prot.Nr.7, §8)
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) un ņemot vērā Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada
14.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.14, §9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvu apmēru” (prot.Nr.7, §8):
1.1. Noteikumu 2. punkta teikumā vārdus „Sporta komitejas (turpmāk tekstā – Sporta
komiteja)” aizstāt ar vārdiem „Attīstības, tūrisma un sporta komitejas”.
1.2. Noteikumu 3. punkta pirmā teikuma otrajā daļā vārdus „Sporta komitejai” aizstāt ar
vārdiem „Attīstības, tūrisma un sporta komitejai”.
1.3. Noteikumu 6.punkta pirmajā teikumā vārdus „Sporta komiteja” aizstāt ar vārdiem
„Attīstības, tūrisma un sporta komiteja”.
1.4. Noteikumu 7. punkta teikumā vārdus „Sporta komiteja” aizstāt ar vārdiem
„Attīstības, tūrisma un sporta komiteja”.
1.5. Noteikumu 9. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā:
Vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baltijas
čempionāts*
EUR (Ls)

EUR 285 (Ls
200)
-

Eiropas čempionāts
un pasaules kausa
posms**.
Pasaules Jaunatnes
olimpiskās spēles.
EUR (Ls)

Pasaules
čempionāts un
Pasaules kausa
posmu
kopvērtējums **
EUR (Ls)

Olimpiskās spēles,
paralimpiskās spēles,
pasaules spēles, nedzirdīgo
spēles
EUR (Ls)

EUR 712 (Ls 500)

EUR 1423 (Ls 1000)

EUR 7114 (Ls 5000)

EUR 570 (Ls 400)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
-

EUR 854 (Ls 600)
EUR 712 (Ls 500)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)

EUR 4269 (Ls 3000)
EUR 1423 (Ls 1000)
EUR 1138 (Ls 800)
EUR 854 (Ls 600)
EUR 711 (Ls 500)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
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2. Noteikt, ka no 2014.gada 1.marta spēku zaudē norādītās summas latos.
3.§
Par grozījumiem 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu
sporta biedrībām” (prot.Nr.7, §7)
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, un ņemot vērā Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.14, §10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par
(U.Mitrevics,
J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders,
L.Sausiņa,
J.Strautmanis,
E.Viļķina,G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par finansējuma
piešķiršanu sporta biedrībām” (prot.Nr.7, §7):
1.1. Noteikumu 2. punkta teikumā vārdus „Sporta komitejas (turpmāk tekstā – Sporta
komiteja)” aizstāt ar vārdiem „Attīstības, tūrisma un sporta komitejas”.
1.2. Noteikumu 3. punkta pirmā teikuma otrajā daļā vārdus „Sporta komitejai” aizstāt ar
vārdiem „Attīstības, tūrisma un sporta komitejai”.
1.3. Noteikumu 6. punkta pirmajā teikumā vārdus „Sporta komiteja” aizstāt ar vārdiem
„Attīstības, tūrisma un sporta komiteja”.
1.4. Noteikumu 7. punkta teikumā vārdus „Sporta komiteja” aizstāt ar vārdiem
„Attīstības, tūrisma un sporta komiteja”.
1.5. Noteikumu 11. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā:
Vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baltijas
čempionāts*
EUR (Ls)

EUR 285 (Ls
200)
-

Eiropas čempionāts
un pasaules kausa
posms**.
Pasaules Jaunatnes
olimpiskās spēles.
EUR (Ls)

Pasaules
čempionāts un
Pasaules kausa
posmu
kopvērtējums **
EUR (Ls)

Olimpiskās spēles,
paralimpiskās spēles, pasaules
spēles, nedzirdīgo spēles
EUR (Ls)

EUR 712 (Ls 500)

EUR 1423 (Ls 1000)

EUR 7114 (Ls 5000)

EUR 570 (Ls 400)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
-

EUR 854 (Ls 600)
EUR 712 (Ls 500)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)
EUR 285 (Ls 200)

EUR 4269 (Ls 3000)
EUR 1423 (Ls 1000)
EUR 1138 (Ls 800)
EUR 854 (Ls 600)
EUR 711 (Ls 500)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)
EUR 427 (Ls 300)

2. Noteikt, ka no 2014.gada 1.marta spēku zaudē norādītās summas latos.
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4.§
Par tirgus noteikumu saskaņošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Ir saņemts SIA „Zaļais tirgus S”, reģistrācijas Nr. 40103658136, juridiskā adrese Skolas iela
16, Sigulda, Siguldas novads, 2013.gada 12.augusta iesniegums, ar kuru tā informē par tirgus
darbības pārtraukšanu jaunizveidotajā tirgus teritorijā Raiņa ielā 3, Siguldā.
2013.gada 19.augustā saņemts AS „CATA”, reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, iesniegums, ar kuru tā informē par nodomu turpināt
tirgus organizēšanu un uzturēšanu Raiņa ielā 3, Siguldā un lūdz apstiprināt AS „CATA’”
struktūrvienības tirgus „Zaļais tirgus” noteikumus, kurš atradīsies Siguldā, Raiņa ielā 3.
Izskatījusi iesniegtos dokumentus, Dome konstatē:
1. 2013.gada 24.aprīlī tika pieņemts lēmums „Par tirgus noteikumu saskaņošanu un tirgus
statusa noteikšanu”, kurā apstiprināti SIA "Zaļais Tirgus S", reģistrācijas Nr. 40103658136,
izstrādātie „Zaļā tirgus” noteikumi un piešķirts tirgus statusu jaunizveidotajam tirgum „Zaļais
tirgus”, nosakot tirgus atrašanās vietu Raiņa ielā 3, Siguldā, kā arī tirgus teritorijas robežas
noteiktas saskaņā ar tirgus projektu.
2. 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 39. punkts
nosaka, ka tirgus pārvaldītājs atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai izstrādā un
saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus, kuros ietver tirgus plānu mērogā no 1:500
līdz 1:2000; tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi; tirgus
darbalaiku; tirgus pārvaldītāja noteikto tirgus iekšējo kārtību.
3. Atbilstoši 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
39. punkta prasībām AS „CATA”, ir iesniedzis tirgus „Zaļais tirgus” noteikumus, kuri ietver:
3.1. iekšējās kārtības noteikumus;
3.2.tirgus darba laiku;
3.3.tirdzniecības vietu un telpu nomas maksu;
3.4.tirgus plānu mērogā 1:200.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 10.punktu un 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.1
punktu, 39.punktu, 43.punktu un 44.punktu un Siguldas novada Domes Attīstības un tūrisma
komitejasatzinumu (prot. Nr.13, §5), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt AS „CATA”, reģistrācijas Nr. 40003016840, izstrādātos „Zaļā tirgus”
noteikumus, nosakot tirgus atrašanās vietu Raiņa ielā 3, Siguldā.
5.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2013.gada 22.jūlija lēmumu (prot. Nr.7, §1) atsavināt Siguldas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu ar adresi „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
ar kadastra Nr. 8042 004 0226, zemes platība 0,3253 ha, uz kura atrodas nedzīvojama ēka „Katlu
māja ” ar platību 144,6 m² un V.Š. 2013.gada 27.jūnija iesniegumu ar lūgumu nodot
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atsavināšanai pašvaldībai piederošo īpašumu ar adresi „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar adresi „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā ar
kadastra numuru 8042 004 0226, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004
0226, platība 0,3253 ha un būves-katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 001, pieder
Siguldas novada pašvaldībai saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Allažu pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 100000433422 datiem, 2008.gada 15.maija tiesneses Sandras Zeires lēmums.
2. Nedzīvojamās ēkas – katlu mājas bilances vērtība pēc grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites
kartiņas Nr.137001 datiem, sastāda Ls 1079,00 (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi lati), zemes
gabala 3253 m² platībā pēc grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas Nr.136003 bilances
atlikusī vērtība Ls 2180,00 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit lati), bet kadastrālā vērtība
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 01.01.2013. ir Ls
1962,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi lati). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
3. Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot. Nr.20, §2) Grafisko daļu, nekustamā īpašuma ar adresi „Katlu māja”, Allaži,
Allažu pag., Siguldas nov., plānotā (atļautā) izmantošana ir Publiskas apbūves teritorija (P).
4.
Nekustamais īpašums „Katlu māja”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra numuru
8042 004 0226, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 3.panta pirmo daļas pirmo punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro
daļu, 9.panta otro, 10.panta otro daļu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada
14.augusta lēmumu (prot. Nr.12, §7),atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar adresi
„Katlu māja”, Allaži Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 004
0226, un platību 3253 m².
2. Noteikt nekustamā īpašuma ar adresi „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
3. Nekustamā īpašuma ar adresi „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
novērtēšanu pasūtīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
4. Siguldas novada Domes pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru.
6.§
Par izsoles objekta nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
veikala telpu nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
Izsoles protokolu par 2013.gada 16.augusta izsoli, 2013.gada 24.aprīļa Siguldas novada Domes
lēmumu (prot Nr.9, §16) „Par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas
novadā veikala telpu nomas tiesību izsoli” un saskaņā ar izsoles noteikumiem apstiprinātiem ar
2013.gada 29.maija Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.11, §8) „Par nekustamā īpašuma
Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas tiesību izsoles
noteikumu projekta apstiprināšanu”, Dome konstatē:
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1. Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas
tiesības tika pārdotas izsolē 2013.gada 16.augustā.
2. Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu izsoles
cena pēc auditorfirmas SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējuma tika noteikta Ls 1,20 (viens lats
divdesmit santīmi) par 1 (vienu) telpas m² mēnesī un PVN, sastādot kopējo mēneša maksājuma
summu Ls 147,48 (viens simts četrdesmit septiņi lati un 48 santīmi) un PVN.
3. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2013.gada 29.maija lēmumu (prot.Nr.11, §8) „Par
nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas
tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu”, izsoles noteikumu 6.10. punktu – ja uz
konkrēto telpu nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst šis
vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas sākumcena, kas pārsolīta
vismaz par vienu izsoles soli.
4. Augstāko cenu nosolīja z/s „Aiva”, tās īpašnieces A.K. personā, juridiskā adrese Zaļkalna iela
3A, Allažu pagasts, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, veikala telpas tika nosolītas par summu Ls 1,30 (viens lats un 30 santīmi), par 1
(vienu) telpas m² mēnesī, kopējā mēneša maksājuma summa Ls 159,77 (viens simts piecdesmit
deviņi lati un 77 santīmi)un PVN.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.pantu, 10.pantu, 48.pantu, 66.pantu un ņemot vērā
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 28.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.15,
§2), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
veikala telpu nomas tiesību Izsoles protokolu, atzīstot par uzvarētāju z/s „Aiva”,
reģistrācijas Nr. 40101005425 ar juridisko adresi Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā,
Siguldas novadā.
2. Slēgt nomas līgumu ar z/s „Aiva” par veikala telpu nomu ar nomas maksu Ls 1,30 (viens
lats un 30 santīmi), par 1 (vienu) m² mēnesī un PVN.
3. Noteikt telpu nomas līguma termiņu – 5 (pieci) gadi.
4. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā maksu par komunālajiem pakalpojumiem
(elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana) saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju
piestādītajiem rēķiniem.
5. Slēgt zemes nomas līgumu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, nosakot nomas
maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
6. Izbeigt 2013.gada 2.aprīļa vienošanos Nr.2013/364 par telpu Zaļkalna ielā 3A, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, izmantošanu, ar nomas līguma slēgšanas brīdi.
7. Par līguma saistību uzraudzību atbildīgo noteikt Allažu pagasta pārvaldes vadītāju Viju
Vāveri.
7.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesību deleģējumu
SIA „Saltavots”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk.
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2008. gada 25. jūnijā ar SIA „Saltavots” noslēgts deleģējuma līgums par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Siguldas novadā. Nepieciešams noslēgt jaunu līgumu par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesību deleģējumu, kura saturs atbilst
Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
Šajā lēmumā ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu un Siguldas novada
Domes Attīstības un tūrisma komitejas atzinumu (prot. Nr.13, §13), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par
(U.Mitrevics,
J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders,
L.Sausiņa,
J.Strautmanis,
E.Viļķina,G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Deleģēt SIA „Saltavots” īpašas tiesības sniegt šādus ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus:
1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai un novadīšana ūdensvada
tīklā;
1.2. ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz patērētājam;
1.3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
1.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē.
2. Noteikt, ka SIA „Saltavots” ir īpašas tiesības sniegt lēmuma punkta 1.punktā minētos
pakalpojumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā, izņemot ūdens apgādi Krimuldas
un Mednieku ielu rajonos, Siguldā, Siguldas novadā.
3. Noteikt, ka SIA „Saltavots” tarifus par sniegtajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem tarifiem.
4. Noslēgt ar SIA „Saltavots” ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu
uz 5 gadiem. Apstiprināt ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma
projektu.
5. Izbeigt 2008.gada 25.jūnija deleģējuma līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Saltavots”.
8.§
Par ēdināšanas pakalpojumu Mores pamatskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un ņemot vērā Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2013.gada 14.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.14, §4), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā – EUR 1,14 (Ls 0,80)
dienā, sākot ar 2013.gada 2.septembri.
2. Euro spēkā stāšanās dienā norēķini notiks euro valūtā.
3. Noteikt, ka no 2014.gada 1.marta spēku zaudē lēmuma projektā norādītā summa latos.
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9.§
Par pirmsskolas izglītības iestāžu psihologa amata vietas izveidošanu Izglītības pārvaldē
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas (PII) un skolu pirmsskolas grupas apmeklē
vairāk nekā 800 audzēkņu. Pēc jaunā PII atvēršanas bērnu skaits sasniegs 1000. Lai nodrošinātu
audzēkņu agrīnu izpēti, sekmētu bērnu adaptāciju PII, konsultētu bērnu vecākus un PII
pedagogus, nepieciešams Siguldas novada Izglītības pārvaldē izveidot jaunu amata vietu pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 1.un 9.punktu un šī panta otro daļu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada
28.augusta atzinumu (prot. Nr.15, §15), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izveidot pirmsskolas izglītības iestāžu psihologa amata vietu Izglītības pārvaldē ar
2013.gada 28.augustu, nosakot amata algu Ls 520,00 mēnesī.
2. Veikt grozījumus Siguldas novada Domes personāla sarakstā 2013.gadam.
10.§
Par organizatorisku izmaiņu veikšanu un amata vietu likvidēšanu un izveidošanu
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldē
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Sakarā ar 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada
pašvaldības nolikums” (prot. Nr.13, §2) noteiktajām organizatoriskajām izmaiņām Īpašumu,
būvniecības un investīciju pārvaldes struktūrvienībās:
Būvvaldē – tiek samazināts darbinieku skaits, tiek likvidēta ainavu arhitekta amata vieta;
Zemes nodaļā – tiek likvidēta zemes ierīcības inženiera amata vieta un izveidota jauna
amata vieta - zemes lietu speciālists.
Īpašumu nodaļā - tiek izveidota arhitekta amata vieta.
Sakarā ar pašvaldībā plānotiem nozīmīgiem infrastruktūras attīstības projektiem
kvalitatīva rezultāta sasniegšanai pašvaldības būvniecības projektos Īpašumu, būvniecības un
investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļā nepieciešams izveidot arhitekta amata vietu.
Lai efektīvi un lietderīgi izmantotu pašvaldības finanšu resursus, tiek likvidēts ainavu
arhitekta amats Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldē. Pēc ainavu arhitekta amata
funkciju, veicamo pienākumu un darba apjoma izvērtējuma konstatēts, ka novada vides
aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasību
nodrošināšanai nav nepieciešama atsevišķa amata vieta. Minētās prasības tiks nodrošinātas
Būvvaldes galvenajam arhitektam amata pienākumu ietvaros sadarbībā ar Īpašumu nodaļas
dārzkopības speciālistu - daiļdārznieku.
Sakarā ar jauniem pašvaldībai deleģētajiem pienākumiem, atbilstoši Ģeotelpiskās
informācijas likuma 6.pantam, MK noteikumu Nr.281„Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” nosacījumiem, Īpašumu, būvniecības un
investīciju pārvaldes Zemes nodaļā, tiek likvidēta zemes ierīcības inženiera amata vieta (0,7
slodze) un izveidota jauna zemes lietu speciālista amata vieta (1 slodze). Nodaļas ietvaros tiks
veikta pienākumu pārdale ģeodēzijas inženiera un zemes lietu speciālista amatiem:
Ģeodēzijas inženieris papildu veiks tehnisko projektu caurskatīšanu, uzturēsaugstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi, veiks pāreju no Baltijas augstuma sistēmas uz
Eiropas augstuma sistēmu. Zemes lietu speciālista galvenie pienākumi - sagatavot lēmuma
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projektus un grafiskos pielikumus, noslēgt zemes nomas līgumus, veikt to uzskaiti, sekot
termiņiem un izpildei, nodrošināt uzmērīšanas atbalsttīkla punktu uzturēšanu un atjaunošanu,
saskaņot nekustamā īpašuma apgrūtinājumu plānus, kā arī uzturēt ADTI datu bāzi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 1.un 9.punktu un šī panta otro daļu, Domes Finanšu komitejas 2013.gada
28.augusta atzinumu (prot. Nr.15,§16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Lipskis), pret – nav, atturas – 2 (J.Zilvers, Ē.Čoders), Dome nolemj:
1. Izveidot arhitekta amata vietu Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu
nodaļā ar 2013.gada 28.augustu, nosakot amata algu Ls 731,00 mēnesī.
2. Izveidot zemes lietu speciālista amata vietu Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes Zemes nodaļā ar 2013.gada 28.augustu, nosakot amata algu Ls 531,00 mēnesī.
3. Likvidēt ainavu arhitekta amata vietu Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes
Būvvaldē ar 2013.gada 1.oktobri.
4. Likvidēt zemes ierīcības inženiera amata vienību Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes Zemes nodaļā ar 2013.gada 1.oktobri.
5. Informēt ainavu arhitektu un zemes ierīcības inženieri par amata vietas likvidēšanu
saskaņā ar Darba likumu.
6. Veikt grozījumus Siguldas novada Domes personāla sarakstā 2013.gadam Īpašumu,
būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļā, Zemes nodaļā un Būvvaldē.
7. Būvvaldei un Zemes nodaļai veikt grozījumus Būvvaldes nolikumā.
11.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas novada
Domes personāla saraksta 2013.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas novada Domes
personāla saraksts 2013.gadam”, prot. Nr.2, §18

Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar 2013.gada 28.augusta Siguldas novada Domes sēdes lēmumiem „Par
organizatorisku izmaiņu veikšanu un amata vietu likvidēšanu un izveidošanu Īpašumu,
būvniecības un investīciju pārvaldē” (prot. Nr.18, §10), „Par pirmsskolas izglītības iestāžu
psihologa amata vietas izveidošanu Izglītības pārvaldē” (prot. Nr.18, §9) un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2013.gada 28.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr. 15, § 17), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – 2 (J.Zilvers, Ē.Čoders),
Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par Siguldas
novada Domes personāla saraksta 2013.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas
novada Domes personāla saraksts 2013.gadam”, prot.Nr.2, §18:
1. Izslēgt no personāla saraksta:
1.1. sadaļas „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Būvvalde” 65.4 punktu:
„65.4 Ainavu arhitekts, amatalga Ls 531, slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei Ls 531,
amata kods 2162 01, finansējums 4431”.
1.2. sadaļas „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Zemes nodaļa”
64.punktu:„64.Zemes ierīcības inženieris, amatalga Ls 667, slodze – 0,7 vai 112 h/mēn.,
amata kods 3142 16, finansējums 4212”.
2. Papildināt personāla sarakstu:
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2.1. ar punktu 41.1 sadaļā „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Īpašumu
nodaļa” šādā redakcijā:
„41.1 Arhitekts, amatalga Ls731, slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei Ls 731, amata
kods 2161 01 , finansējums 6210”;
2.2. ar punktu 64.1 sadaļā „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Zemes nodaļa”
šādā redakcijā:
„64.1 Zemes lietu speciālists, amatalga Ls 531, slodze – 1, amatalga atbilstoši slodzei Ls
531, amata kods 3142 16, finansējums 4212”;
2.3. ar punktu 15.1 sadaļā „Izglītības pārvalde” šādā redakcijā:
„15.1 Pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs, amatalga Ls 520, slodze – 1, amatalga
atbilstoši slodzei Ls 520, amata kods 2634 03, finansējums 9811”.
3. Aizstāt personāla sarakstā vārdus sadaļas„Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde.
Īpašumu nodaļa”50.punkta ailē„Ieņemamais amats”amata nosaukumu„Daiļdārznieks” ar amata
nosaukumu „Dārzkopības speciālists” un ailē „Amata kods” skaitli „6113 10” ar skaitli „3142
13”.
12.§
Par atļauju Uģim Mitrevicam savienot amatus
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Siguldas novada Dome, izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica
amata pienākumu izpildes savienošanu ar pienākumu izpildi ar Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amatu, konstatē:
1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
14.punktā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāms pašvaldības domes
priekšsēdētājs;
2. No likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās
daļas noteiktā izriet, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
2.1.
amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem
un rīkojumiem (7.panta piektās daļas 1.punkts);
2.2.
amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā,
politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā
nav noteikts citādi(7.panta piektās daļas 2.punkts);
2.3.
pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu(7.panta
piektās daļas 3.punkts);
2.4.
amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (7.panta
piektās daļas 31.punkts);
2.5.
amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir
dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā
sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā (7.panta piektās daļas 32.punkts);
2.6.
citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā
(7.panta piektās daļas 4.punkts);
2.7.
eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts
administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā
(7.panta piektās daļas 41.punkts);
saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
8.1 panta trešajā daļā noteikto valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma pildīšanu), un šāda amatu
savienošana ir pieļaujama, saņemot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktā, 5.1 daļas 4.punktā, 7.panta sestās
daļas 3.punktā vai 7.panta astotajā daļā minētās amatpersonas (institūcijas) rakstveida
atļauju, amatu savienošanai.
kā nosaka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1
panta 5.daļa, institūcijai saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu
atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums:
4.1. izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai;
4.2. izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba
izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā
(misijā) vai to uzdevumā;
4.3. mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt
atļauju amatu savienošanai.
saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija sēdes lēmumu „Siguldas
novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (prot. Nr.12,§1) Uģis Mitrevics ir ievēlēts par
Siguldas novada Domes priekšsēdētāju.
Likuma „Par pašvaldībām” 62. pants nosaka, kaDomes priekšsēdētājs:
6.1. vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
6.2.pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
6.3.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā;
6.4.domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
6.5.vada finanšu komitejas darbu;
6.6.dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
6.7.ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
6.8.sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
6.9. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
6.10.var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes
iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
6.11.veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos,
attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.
2013.gada 7.augustā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ir ievēlēts
par Rīgas plānošanas reģiona padomes locekli.
Rīgas plānošanas reģiona nolikuma:
8.1. 1.punkts nosaka, ka Rīgas plānošanas reģions ir izveidots saskaņā ar Reģionālās
attīstības likumu. Plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona, kas ar tās
lēmējorgāna – Rīgas plānošanas reģiona attīstības domes un izpildinstitūcijas
starpniecību nodrošina Plānošanas reģiona attīstības plānošanu, koordināciju,
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu darbību,
8.2. 2.punkts nosaka, ka Padomes ir Plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību
priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kas sastāvno trīsdesmit
pieciem attiecīgo pašvaldību deputātiem un darbojas saskaņā ar Rīgas plānošanas
reģiona nolikumu.
8.3.12.punkts nosaka Plānošanas reģiona kompetences:
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8.3.1.nosaka
Plānošanas
reģiona
ilgtermiņa
attīstības
galvenos
pamatprincipus, mērķus un prioritātes;
8.3.2.nodrošina Plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem,
mērķiem un prioritātēm;
8.3.3.vada un uzrauga Plānošanas reģionaattīstības plānošanas dokumentu
izstrādi un ieviešanu;
8.3.4.izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski
augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības
plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
8.3.5.nodrošina pašvaldību sadarbību un Plānošanas reģiona sadarbību ar
nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
īstenošanā;
8.3.6.izvērtē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, nacionālā attīstības
plāna un nozaru attīstības programmu atbilstību Plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem un, konstatējot neatbilstību, ierosina
grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemj par
grozījumiem Plānošanas reģiona plānošanas dokumentos;
8.3.7.izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību normatīvo
aktu prasībām, Plānošanas reģiona un Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijasprasībām un ierosina nepieciešamās izmaiņas, ja teritorijas
plānojums neatbilst Teritorijas plānošanas likuma, citu normatīvo aktu
un Plānošanas reģiona vai Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
prasībām;
8.3.8.izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus
reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par
tiem;
8.3.9.sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā
Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina to
savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo plānošanas
dokumentu ieviešanu;
8.3.10. koordinē un veicina Plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;
8.3.11. sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu atbilstību Plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem;
8.3.12. izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
ietvaros
8.3.13. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
9. Izvērtējot likuma „Par pašvaldībām” noteiktās domes priekšsēdētāja amata funkcijas
kopsakarā ar Rīgas plānošanas reģions nolikumā minēto Plānošanas reģiona kompetenci,
attīstības padomes un padomes locekļu funkcijām, secināms, ka Uģis Mitrevics pildot
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja amata pienākumus un Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amata pienākumus, nerada interešu konfliktu, kā arī tas nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
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Ievērojot augstāk minēto, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 38.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.1 trešo daļu,piektās daļas 1. un 2 punktus
un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 28.augusta atzinumu (prot. Nr.15, §14), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina,G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas –
nav, nepiedalās -1 (U.Mitrevics),Dome nolemj:
Atļaut Uģim Mitrevicam savienot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja amatu ar Rīgas
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienās.
13.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi biedrības „A2”, reģ. Nr. 40008099938, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela
93K-21, valdes priekšsēdētāja M.Z. 2013.gada 27.augusta iesniegumu par grozījumu
nepieciešamību 2010.gada 2.janvāra Nomas līgumā, (pagarinot nomas līgumu līdz 2030.gada
2.janvārim)starp Siguldas novada Domi un biedrību „A2”, saskaņā ar līguma 6.2 punktu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2013.gada 28.augusta atzinumu (prot. Nr.13, §16), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 2 (J.Lazdāns,
M.Zīverts), Dome nolemj:
Sākot ar 2013.gada 28.augustu izdarīt grozījumus 2010.gada 2.janvāra Zemes nomas
līguma 2.1.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
„2.1. Līgums stājas spēkā ar 2010.gada 2.janvāri un ir spēkā līdz 2025.gada 2.janvārim”.
14.§
Par papildu finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”, turpinot attīstīt piedāvājumu profesionālās
ievirzes programmām, ir izstrādāta profesionālās ievirzes programma teātra mākslai. Lai to
akreditētu, programmu nepieciešams uzsākt īstenot jau ar 2013./2014. mācību gadu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Izglītības likuma 60.panta trešo daļu, saskaņā ar Siguldas novada domes Finanšu
komitejas 2013.gada 28.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §18),atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Lipskis), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (G.Zvejnieks),
Dome nolemj:
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1. Piešķirt papildu finansējumu 2013. gada budžetā Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”
profesionālās ievirzes programmas teātra mākslā īstenošanai 2013./2014.mācību gadā
Ls934,00 (deviņi simti trīsdesmit četri lati).
2. Izglītības un Finanšu pārvaldēm plānot finansējumu 2014. gada budžetā profesionālās
ievirzes programmas teātra mākslā īstenošanai 2013./2014.mācību gada otrajam
pusgadam: EUR 4057,00 (četri tūkstoši piecdesmit septiņi euro).

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 11.septembrī plkst.16.00 Mores pagasta pārvaldē.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 11.septembrīplkst.15.00 Mores pagasta
pārvaldē,par precīzu laiku tiks paziņots atsevišķi.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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