2013.gada 25.septembrī

Siguldā

Nr.20

1. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pedagogiem.
2. Par algaslikmesnoteikšanu no valstsmērķdotācijas Siguldas novada skolu
direktoriem.
3. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem.
4. Par nolikuma „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu metodiskās darbības
nolikums” projekta apstiprināšanu.
5. Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu uz
2013.gada 2.septembri.
6. Par 2008.gada 27.augusta Siguldas novada Domes lēmuma „Par Siguldas novada
domes stipendiju nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.17, §4) atcelšanu.
7. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
nolikuma apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem 2013.gada 9.janvāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par
Siguldas novada Kultūras centra un struktūrvienību cenrāža ieņēmumiem un
maksas pakalpojumu tarifiem”.
9. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
10. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pilnvarojumu.
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma – zemes gabala „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma – zemes gabala „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
15. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa KIA CARENS,
reģ. Nr.FC 5414 otras izsoles organizēšanu.
16. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu„Siguldas novada pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”.
Sēdi vada: Siguldas novadaDomes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti:Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Dainis Dukurs, Guntars Zvejnieks, Māris
Malcenieks,Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Ilmārs
Lipskis, Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Indra Ozoliņa
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Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Siguldas pagasta pārvaldes
vadītāja Inguna Zirne, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītājs Didzis Skrodelis, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja
vietniece Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Kultūras pārvaldes vadītāja
Jolanta Borīte
Piedalās:P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses pārstāvis
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars
Čivčs
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.05
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus
papildināt sēdes darba kārtību ar trīspapildjautājumiem- „Par pieteikuma konkursam „Par
tiesībām rīkot Latvijas III Ziemas Olimpiādi 2014. gadā” apstiprināšanu”, „Par zemes gabala
piekritību pašvaldībai” un „Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus”.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību artrīs papildjautājumiem:
17. Par pieteikuma konkursam „Par tiesībām rīkot Latvijas III Ziemas Olimpiādi 2014.
gadā” apstiprināšanu.
18. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
19. Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus.
1.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pedagogiem
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu
darbasamaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.13,§7) un Finanšu komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §1), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – 2 (D.Dukurs, I.Lipskis), Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām sekojošas algu
likmes no pašvaldības budžeta no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

PII „Ābelīte”
PII „Saulīte”
PII „Pīlādzītis”
PII „Ieviņa”

Kristīne Medne
Anda Timermane
Zanda Krastiņa
Maira Gavare

Ls 642,00
Ls 622,00
Ls 604,00
Ls 604,00
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2. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmsskolas izglītības programma) īstenošanu
trijās pirmsskolas izglītības grupās no pašvaldības budžeta no 2013.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.decembrim Allažu pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai Ls 100,00 mēnesī.
3. Noteikt samaksu par papildus programmu (pirmsskolas izglītības programma un divas
speciālās pirmsskolas izglītības programmas) īstenošanu pirmsskolas izglītības grupā no
pašvaldības budžeta no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim Mores
pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei Ls 50,00 mēnesī.
4. Noteikt Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pirmsskolas grupu
pirmsskolas skolotāju algu likmes atbilstoši pedagoģiskajam stāžam no 2013.gada
1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim sekojošā apmērā:

1.
2.

Pedagoģiskā darba stāžs
Līdz 3 gadi
Vairāk kā 3 gadi

Algas likme, Ls
285,00
305,00

2.§
Par algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijasSiguldas novada skolu direktoriem
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu
darbasamaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.13,§5) un Finanšu komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §2), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās -1 (Ņ.Balode), Dome nolemj:
1. Atbilstoši skolēnu skaitam uz 2013.gada 2.septembri noteikt Siguldas novada skolu
direktoriem no valsts mērķdotācijas sekojošas darba algas no 2013.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.decembrim:
1.1. Siguldas Valsts ģimnāzija
Vilnis Trupavnieks
Ls 894,00
1.2. Siguldas pilsētas vidusskola
Ņina Balode
Ls 890,00
1.3. Siguldas 1.pamatskola
Valters Mačs
Ls 783,00
1.4. Allažu pamatskola
Sandra Tukiša
Ls 629,00
1.5. Mores pamatskola
Gundega Pētersone
Ls 615,00
1.6. Laurenču sākumskola
Sanita Ungura
Ls 629,00
3.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836„Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada
25.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.13,§6) un Finanšu komitejas 2013.gada 25.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās -1(G.Zvejnieks),
Dome nolemj:
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1. Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktoram Guntaram Zvejniekam no
2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt algas likmi Ls 741,00
mēnesī no pašvaldības budžeta.
2. Siguldas Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2013.gada 1.septembra
līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt algas likmi Ls 669,00 mēnesī no pašvaldības
budžeta.
3. Siguldas novada Jaunrades centra direktorei Ilzei Šultei no 2013.gada 1.septembra
līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt algas likmi Ls 669,00 mēnesī no pašvaldības
budžeta.
4. Siguldas Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2013.gada 1.septembra
līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt piemaksu par Siguldas novada izglītības
iestāžu sporta pasākumu koordinēšanu un metodisko darbu ar sporta pedagogiem Ls
100,00 mēnesī no pašvaldības budžeta.
4.§
Par nolikuma „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu metodiskās darbības nolikums”
projekta apstiprināšanu
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, likuma
„Izglītības likums” 17.panta trešās daļas 24.punktu un Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada
11.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §5), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu metodiskās darbības
nolikums”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu „Siguldas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
metodiskās darbības nolikumu”, apstiprināts ar Siguldas novada Domes 20120.gada
8.septembra lēmumu (prot. Nr.19, §14).
5.§
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu uz
2013.gada 2.septembri
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz 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”,likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
ievaddaļu,Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.13,§4) un Finanšu komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §4), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu Siguldas novada skolās mērķdotācijas sadalei atbilstoši
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
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pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”, atbilstoši Siguldas novada skolu tīkla īpatnībām piemērot šādus papildkritērijus:
1.1. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu atbilstoši 6.2 punktam, piemērot koeficientu 1
skolās, kurās skolēnu skaits ir 150 skolēni un mazāk.
1.2. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu atbilstoši 7.1 punktam skolēniem, kuri apgūst
speciālās programmas un netiek integrēti, bet mācās speciālās izglītības klasēs,
piemērot koeficientu 2,84.
6.§
Par 2008.gada 27.augusta Siguldas novada Domes lēmuma „Par Siguldas novada domes
stipendiju nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.17, §4) atcelšanu
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Kopš 2009.gada Siguldas novada Dome nav izsludinājusi Siguldas novada Domes
stipendiju konkursu. Siguldas novada Domes stipendiju nolikuma galvenais mērķis – nodrošināt
novada izglītības iestādes ar trūkstošajiem pedagogiem, ir zaudējis aktualitāti.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
19.punktu un Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.12, §4) un Finanšu komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu(prot. Nr.17, §5), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atcelt 2008.gada 27.augusta Siguldas novada Domes lēmumu „Par Siguldas novada
domes stipendiju nolikuma apstiprināšanu”.
7.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Siguldā ir nodibināta jauna pirmsskolas izglītības iestāde – Siguldas novada Siguldas
pilsētas PII „ Pasaciņa”. Nepieciešams šai iestādei apstiprināt nolikumu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktuun Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.12, §3), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
nolikumu.
8.§
Par grozījumiem 2013. gada 9. janvāra Siguldas novada Domes lēmumā
„Par Siguldas novada Kultūras centra un struktūrvienību cenrāža
ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības Finanšu
komitejas 2013.gada 25.septembra atzinumu (prot.Nr17, §7), atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
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I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt 2013. gada 9. janvāra Siguldas novada Domes lēmumā „Par Siguldas novada Kultūras
centra un struktūrvienību cenrāža ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem” (Nr.1, §12)
šādus grozījumus:
1.1. lēmuma 2.punkta 2.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitli „Ls 20,00” aizstāt ar vārdus un
skaitli „EUR 28,46”,
1.2. lēmuma 2.punkta 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. apakšpunktos vārdu un skaitli „Ls 15,00” aizstāt ar
vārdu un skaitli „EUR 21,34”,
1.3. lēmuma 2.punkta 2.1.5., 2.1.6. apakšpunktos vārdu un skaitli „Ls 5,00” aizstāt ar vārdu
un skaitli „EUR 7,11”,
1.4. lēmuma 2.3. punktā vārdus un skaitli „Ls 10,00” aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR 14,23”,
1.5. lēmuma 3.1. punkta 3.1.1. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 15,00” aizstāt ar vārdu un
skaitli „EUR 21,34”,
1.6. lēmuma 3.1. punkta 3.1.2., 3.1.3. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 10,00” aizstāt ar
vārdu un skaitli „EUR 14,23”,
1.7. lēmuma 3.1. punkta 3.1.4. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 2,50” aizstāt ar vārdu un
skaitli „EUR 3.56”,
1.8. lēmuma 3.2. punktā vārdus un skaitli „Ls 1,00” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „EUR
1,42”,
1.9. lēmuma 3.4. punktā vārdus un skaitli „Ls 25,00” aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR 35,57”,
1.10. lēmuma 4.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 5,00”aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR 7,11”,
1.11. lēmuma 5.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 5,00” aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR 7,11”,
1.12. lēmuma 6.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 10,00”aizstāt ar vārdu un skaitli „EUR14,23”.
2. Noteikt, ka grozījumi lēmumā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
9.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā””
apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Saskaņā ar Euroieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 4.punktu, 28.06.2005. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.¹ punktu,un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.16, §7), atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā”” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
10.§
Par Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pilnvarojumu
Ziņo: Pašvaldības policijas priekšnieks M.Garjānis
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Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.3 pantu kontroli pār
transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu realizē pašvaldības domes
pilnvarotas institūcijas (amatpersonas). Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.182
„Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols- paziņojums par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” 4.punktā noteikts, ka
protokolu- paziņojumu izmanto amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu un uzlikt naudas sodu, ja pārkāpti transportlīdzekļu apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
211.3 pantu, Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams
administratīvā pārkāpuma protokols- paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu” 4.punktu un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 25.
septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §6), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Pilnvarot veikt transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli
(t.sk., sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, administratīvo pārkāpumu protokolus paziņojumus un uzlikt naudas sodus) šādus Siguldas novada Pašvaldības policijas darbiniekus
(amatpersonas):
1. Inspektoru Raivo Kalveitu;
2. Inspektoru Mārci Ševčenko;
3. Inspektoru Normundu Vanagu;
4. Inspektoru Edgaru Stukli;
5. Inspektoru Ilmāru Pūci;
6. Inspektoru Mārtiņu Larionovu;
7. Inspektoru Tomu Kirtovski.
11.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes 2013.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu
atsavināšanai” (prot.Nr.18, §5) un saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 3.panta pirmās daļas pirmo punktu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.panta otro
daļu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.septembra atzinumu (prot.Nr.16, §13), atklāti balsojot,
ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode,
I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 sastāvošu no zemesgabala
0,3253 ha platībā un būves – katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 001
izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijai veikt izsoles procedūru normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
12.§
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Par nekustamā īpašuma – zemes gabala „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komitejas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2013.gada 29.maija lēmumu (prot. Nr.11,§6) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu”, Siguldas novada Domes 2013.gada 10.jūlija lēmumu (prot.Nr.15, §2) „Par
pašvaldībai piederošā zemes gabala „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu” un D.S. pilnvarotās personas O.S., kurš darbojas saskaņā ar
2003.gada 18.septembrī pie Siguldas pagasttiesas locekles Inguna Jenčas apliecinātas pilnvaras,
kas ir iereģistrēta ar Nr.152, 2013.gada 22.augusta iesniegumu par piekrišanu iegādāties
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saskaņā
ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas novada
Domes 2013.gada 10.jūlija lēmumu (prot.Nr.15.,§2) pirmpirkumtiesīgās personas D.S.
pilnvarotā persona O.S., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā pārdošanas
cena ir Ls 2901,00 (divi tūkstoši deviņi simti viens lats un 00 santīmi).
3. 2013.gada 26.augustā D.S. pilnvarotā persona O.S. ir norēķinājies par nekustamo īpašumu
pilnā apmērā. Samaksu Ls 2901,00 (divi tūkstoši deviņi simti viens lats un 00 santīmi)
apmērā veicot pašvaldības budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts a/s
„SEB Banka”.
4. 2013.gada 9.septembrī starp Siguldas novada Domi un D.S. pilnvaroto personu O.S.,
noslēgts pirkuma līgums Nr.3 par nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, iegādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un 18.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
441.panta otro daļu, 47.pantu, Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas atzinumu un 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.16
§9), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar
kadastra apzīmējumu 8094 005 0187 sastāvoša no zemesgabala ar platību 0,6 ha
atsavināšanu par labu D.S., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
13.§
Par nekustamā īpašuma – zemes gabala „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par Siguldas novada Domes 2013.gada 15.maija lēmumu (prot. Nr.10,§5) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu”, Siguldas novada Domes 2013.gada 29.maija lēmumu (prot.Nr.11, §7) „Par
pašvaldībai piederošā zemes gabala „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu” un L.B. pilnvarotās personas A.O., kurš darbojas saskaņā ar
2013.gada 9.aprīlī pie zvērinātas notāres Ingas Dreimanes apliecinātas pilnvaras, kas ir
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iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1249, 2013.gada 10.jūlija iesniegumu par
piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Veclapaiņi”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem,Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas novada Domes
2013.gada 29.maija lēmumu (prot. Nr.11, §7) pirmpirkumtiesīgās personas L.B. pilnvarotā
persona A.O., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā pārdošanas
cena ir Ls 9502,00 (deviņi tūkstoši pieci simti divi lati un 00 santīmi), kur pārdošanas cena
sastāda Ls 9200,00 (deviņi tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) un novērtēšanas izdevumi
Ls 302,00 (trīs simti divi lati un 00 santīmi).
3. Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2013.gada 4.septembrī L.B. pilnvarotā
persona A.O. ir veicis pirmo iemaksu 10% apmērā no nosacītās cenas. Samaksu Ls 1222,00
(viens tūkstotis divi simti divdesmit divi lati un 00 santīmi), kura sastāv no 10% pirmās
iemaksas Ls 920,00 (deviņi tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) un novērtēšanas
izdevumiem Ls 302,00 (trīs simti divi lati un 00 santīmi)apmērā, veicot pašvaldības budžeta
kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts a/s „SEB Banka”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un 18.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
21panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu,
8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu, 47.pantu, Siguldas
novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas atzinumu un 2013.gada
11.septembra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §10), atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā ar
kadastra numuru 8042 008 0086 sastāvoša no zemes vienības ar platību 7,61 ha ar
kadastra apzīmējumu 8042 008 0086 un zemes vienības ar platību 4,57 ha (mežs) ar
kadastra apzīmējumu 8042 008 008 par labu L.B., (adrese).
2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3. Apstiprināt samaksas grafiku atliktajam maksājumam par atlikušo (nenomaksāto) summu
Ls 8280,00 (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit latu un 00 santīmu) apmērā līdz
2018.gada 30.septembrim. Samaksas grafiks ir pirkuma līguma pielikums Nr.1 un līguma
neatņemama sastāvdaļa.
4. Piekrist īpašumtiesību nostiprināšanai uz L.B. vārda, pirms visas pirkuma summas
samaksas, vienlaicīgi ar īpašuma tiesību nostiprināšanu, nekustamā īpašuma nodalījumā
izdarāms ieraksts - PIRCĒJS vai tā pārstāvis nav tiesīgs līdz visas pirkuma maksas
samaksai bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas Nekustamo īpašumu atsavināt,
dāvināt, ieķīlāt, kā citādi ar saistībām un lietu tiesībām apgrūtināt, nodot nomā / īrē vai
patapinājumā citām personām
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ir apliecināms pie zvērināta notāra notariālā akta formā.

14.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
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Izskatot Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 11.septembra atzinumu
(prot. Nr.16, §11) „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu” un saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 3.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas astoto punktu, 14.panta otro
punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders,
M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0250 sastāvošu no zemesgabala 0,0743 ha platībā,
atsavināšanas paziņojuma projektu.
15.§
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ.
Nr.FC 5414 otras izsoles organizēšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas ziņojumu par 2013.gada 6.augustā
nenotikušu izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – transporta līdzeklim KIA CARENS,
reģ. Nr. FC 5414 un izvērtējot izsoles procedūras gaitu, Dome konstatē:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumu (prot. Nr.14, §2) pieņemts
lēmums „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas KIA CARENS
nodošanu atsavināšanai’’.
Izsoles noteikumi tika apstiprināti ar Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija
lēmumu „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa KIA
CARENS, reģ. Nr.FC 5414 izsoles noteikumu projektu” (prot. Nr.14, §3).
Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.punktu izsoles procedūra tika noteikta 2013.gada
6.augustā ar Izsoles pretendentu pieteikšanās beigu termiņu līdz 2013.gada 5.augustam.
Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
organizēja izsoles procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
un Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumu „Par pašvaldībai piederošās
kustamās mantas – transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr.FC 5414 izsoles noteikumu
projektu”, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un termiņus.
Izsoles noteikumus neizņēma neviena persona, pieteikumi izsolei netika iesniegti.
2013.gada 6.augustā Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisija atzina kustamās mantas – transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr.FC
5414 izsoli par nenotikušu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
32.panta 4.daļu – Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga var ierosināt citu šajā likumā
paredzēto atsavināšanas veidu, un SIA „ATU-1021” 2013.gada 27.maija transporta līdzekļa
novērtēšanas aktu Nr. 2-0513, kurā noteikta ātrā realizācijas vērtība, Siguldas novada Domes
atsavināšanas un izsoles komisijas 2013.gada 6.augusta protokolu un 2013.gada 11.septembra
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §14), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Atzīt kustamās mantas transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr.FC 5414 2013.gada
6.augusta izsoli par nenotikušu.
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2. Pārdot kustamo mantu transporta līdzekli KIA CARENS, reģ. Nr.FC 5414, rīkojot
kustamās mantas izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākuma cenu - ātrās
realizācijas vērtību Ls 760,00 (septiņi simti sešdesmit latu un 00 santīmu).
3. Uzdot Izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus.
4. Pēc izsoles noteikumu apstiprināšanas veikt izsoles procedūru.
16.§
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
„Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”
Ziņo: P/A „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Siguldas novadā tūrisms ir dominējošā ekonomikas nozare. Siguldas novada Attīstības
programmā 2011. – 2017. gadam par vienu no novada attīstības prioritātēm noteikts tūrisms, kas
dod novada attīstībai lielāko pievienoto vērtību un ir uzskatāms par novada eksportpreci.
Palielinot tūristu plūsmu, ir iespēja veicināt novada attīstību un vairot Siguldas novada
iedzīvotāju dzīves labklājību, radot darbavietas un paplašinot iedzīvotājiem un tūristiem
pieejamību dažādiem pakalpojumiem.
Lai pilnvērtīgāk veiktu tūrisma nozares attīstību un pārvaldību, Siguldas novada dome
2011.gada 20.jūlijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.14,§23) izveidot Siguldas novada pašvaldības
aģentūru „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”.
Šobrīd ņemot vērā papildinātos Aģentūras mērķus un uzdevumus, nepieciešams veikt
izmaiņas tās nosaukumā un apstiprināt jauno aģentūras nolikumu.
Vadoties no augstāk minētā un saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 1.panta, 2.panta otrās daļas,
3., 16., 17. pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27. pantu un 73.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada
25.septembra atzinumu (prot. Nr.17,§9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers,
D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – 1 (M.Malcenieks), atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”
nosaukuma maiņu uz Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības
aģentūra”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums” projektu.
3. Ar saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” nolikums” spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada Domes 2011.gada
16.novembra saistošie noteikumi Nr.17 „Pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma
attīstības aģentūra” nolikums”.
17.§
Par pieteikuma konkursam
„Par tiesībām rīkot Latvijas III Ziemas Olimpiādi 2014. gadā” apstiprināšanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Latvijas Olimpiskā komiteja (turpmāk tekstā – LOK) ir izsludinājusi konkursu „Par
tiesībām rīkot Latvijas III Ziemas Olimpiādi 2014. gadā”. Atbilstoši konkursa nolikumam, kas
apstiprināts 2013. gada 5. marta LOK Izpildkomitejas sēdē (Protokols Nr.2, Lēmums Nr. 9.2.),
pašvaldībai līdz 2013. gada 20. septembrim jāiesniedz LOK ar Domes lēmumu apstiprināts
detalizēts pieteikums, kurā ir aprakstīta Latvijas III Ziemas Olimpiādes plānotā norise, ietverot
visus konkursa nolikumā minētos aspektus, tai skaitā pašvaldības finansiālo nodrošinājumu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 7.
panta 5.punktu, 2013.gada 28. augusta Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(prot.Nr.13, §10) un 2013.gada 25.septembra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.17, §10),
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pieteikumu konkursam „Par tiesībām rīkot
Latvijas III Ziemas Olimpiādi 2014. gadā”.
2. Paredzēt 2014. gada Siguldas novada pašvaldības budžetā izdevumusLs 46 155,00 (EUR
65 672,65) apmērā, kas saistīti ar Latvijas III Ziemas olimpiādes sarīkošanu, atbilstoši
konkursa „Par tiesībām rīkot Latvijas III Ziemas Olimpiādi 2014.gadā” nolikumam un
Siguldas novada pašvaldības pieteikumam.
18.§
Par zemes gabala piekritību pašvaldībai
Ziņo: Būvvaldes vadītāja R.Bete
Izskatījusi Zemes nodaļas vadītājas Anitas Viškeres 2013.gada 5.septembra iesniegumu, ar
lūgumu, precizēt zemes gabala „Centra garažas bloks Nr.1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas
novads, kad. apz. 8042 004 0211, 0,197 ha platībā, piederību, Dome konstatē:
1. Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 25. Panta ceturto daļu un MK Noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes līguma noslēgšanu un nomas maksas aprēķināšanaskārtību”, ar
2007.gada 18.oktobra Allažu pagasta sēdes (prot.Nr.40, §1) lēmumu ir atceltas zemes
koplietošanas tiesības individuālo garažu īpašniekiem, zemes gabalā „Centra garažas bloks
Nr.1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads, kad. apz. 8042 004 0211, 0,197 ha platībā .
2. Uz zemes „Centra garažas bloks Nr.1”, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads, kad. apz. 8042
004 0211, 0,197 ha platībā atrodas 15 individuālās garažas, ar kuru īpašniekiem ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
3. Likuma„Par Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3. panta piektās daļas 1.punkts nosaka- zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku apvidus zeme, par
kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta piektās daļas 1.punktu, Finanšu
komitejas 2013.gada 25.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.17, §12), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība ar adresi „Centra garažas bloks Nr.1”, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas novads, kad. apz. 8042 004 0211, 0,197 ha platībā ir piekrītoša Siguldas novada
pašvaldībai.
19.§
Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus
Ziņo: Izpilddirektora p.i. J.Zarandija
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Siguldas novada Dome, izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas
Sausiņas amata pienākumu izpildes savienošanu ar pienākumu izpildi ar Siguldas Valsts
Ģimnāzijas pedagoga darbu 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 priekšsēdētāja
vietnieks;
2. No likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas noteiktā izriet, ka pašvaldību domju priekšsēdētāju vietniekiem, 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 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);
3. Kā nosaka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta 102
daļa, kad amatu atļauts savienot ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo
dabu, attiecīgo amatu savienošana ir pieļaujama (...), nav nepieciešams saņemt rakstveida
atļauju.
4. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija sēdes lēmumu „Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (prot. Nr.12,§1) Līga Sausiņa ir ievēlēta par Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja vietnieci sporta, izglītības un kultūras jomā.
5. Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnijā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.14 „Siguldas
novada pašvaldības Nolikums”:
5.1. 17.punkts nosaka Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta
jautājumos pienākumus:
5.1.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa
uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
5.1.2. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību kompetences jomās; iesniedz
Domes priekšsēdētājam priekšlikumus dibināt darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un
uzaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
5.1.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā;
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5.1.4. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdevumus;
5.1.5. tiešā pakļautībā atrodas Izglītības pārvalde, Kultūras pārvalde un Sporta pārvalde.
5.2. 73.2. punkts nosaka priekšsēdētāja vietnieku apmeklētāju pieņemšanas laikus:
5.2.1. pirmdienās no plkst.9.00 – 11.00 pēc iepriekšēja pieraksta no plkst.11.00 –12.00
Siguldas novada Domes administrācijā;
5.2.2. ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta Siguldas pagasta pārvaldē no plkst.9.00 –
9.45, Mores pagasta pārvaldē no plkst.10.00 – 10.45 un Allažu pagasta pārvaldē no
plkst.11.00 – 12.00
6. Kopš 2005.gada septembra Līga Sausiņa strādā Siguldas Valsts Ģimnāzijā par bioloģijas
pasniedzēju. Saskaņā ar stundu sarakstu Līga Sausiņa Siguldas Valsts Ģimnāzijā pasniedz
bioloģiju ceturtdienās.
7. Izvērtējot likuma „Par pašvaldībām” noteiktās domes priekšsēdētāja vietnieces amata
funkcijas kopsakarā ar pedagoga amata pienākumiem Siguldas Valsts Ģimnāzijā, secināms, ka
Līga Sausiņa, pildot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja amata pienākumus un pedagoga
pienākumus Siguldas Valsts Ģimnāzijā, nerada interešu konfliktu, kā arī tas nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai un nebūs pretrunā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnijā apstiprināto saistošo
noteikumu Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” 73.2.punktu, kas nosaka
priekšsēdētāja vietnieku apmeklētāju pieņemšanas laikus, ja tiks izdarīti grozījumi
augstākminētajos saistošajos noteikumos.
Ievērojot augstākminēto, 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” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 10.2
punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 25.septembra atzinumu (prot. Nr.17, §11),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,Ē.Čoders, M.Malcenieks,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, I.Lipskis, E.Viļķina, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle,
Ņ.Balode, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās -1 (L.Sausiņa), Dome nolemj:
1. Atļaut Līgai Sausiņai savienot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja amatu ar
pedagoga darbu Siguldas Valsts Ģimnāzijā.
2. Izdarīt grozījumu Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnijā apstiprināto saistošo
noteikumu Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” 73.2.punktā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienās.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:50
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 9.oktobrī plkst.16.00 Siguldas novada Domē, Pils ielā
16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 9.oktobrīSiguldas novada Domē, Pils ielā
16,par precīzu laiku tiks paziņots atsevišķi.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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