2013.gada 20.novembrī

Jūdažos

Nr.24

1. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
01.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas
novadā”” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 31.jūlija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu
laukumu kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
11.05.2005. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas novada
Siguldas pilsētas peldvietā ”” apstiprināšanu.
5. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
08.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.9 „Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.
7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2005.gada 11.maija saistošajos
noteikumos Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”” (prot. Nr.10, §24) apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības 2013.gada
14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas
noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 11.septembra Siguldas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.21 „Par maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājuma tarifiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
11. Par saistošo noteikumu „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas
novadā” apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem Nolikumā Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā (apstiprināts ar
Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu (prot. Nr.2, §19) un
pielikumā Nr.2 „Kārtība, kādā tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums
Siguldas novada pašvaldības darbiniekiem”.
13. 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).
14. Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra lēmumā „Par Siguldas novada
bibliotēku darbības reorganizāciju” (prot. Nr.28, §16).
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15. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumā „Par
iecelšanu amatā” (prot. Nr.17, §3).
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumā „Par
algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pedagogiem” (prot. Nr.20, §1).
17. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumā „Par
algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijas Siguldas novada skolu
direktoriem” (prot. Nr.20, §2).
18. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumā „Par
algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem” (prot.
Nr.20, §3).
19. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā ”Par
finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un
ieviešanai” (prot. Nr. 4, §14).
20. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
nolikuma apstiprināšanu.
21. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
nolikuma apstiprināšanu.
22. Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
23. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 10.oktobra lēmumā „Par
izmaiņām Siguldas novada kultūras namu darbības modelī” (prot. Nr.18, §19).
24. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā „Par
amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam” (prot. Nr.2, §21).
25. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā „Par
amatalgas noteikšanu Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” (prot.
Nr.2, §20).
26. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas
noteikumi” (prot. Nr.15, §9) precizēšanu.
27. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2005.gada 11.maijā saistošajos
noteikumos Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju,
apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”” (prot.Nr.10., § 24)
apstiprināšanu ”.
28. Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu.
29. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr. 48 „Par Siguldas pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
30. Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.49 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
31. Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.50 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
32. Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojumu vienotu izcenojumu noteikšanu.
33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresēm:
Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9,
Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0124;
Dzērveņu ielā 11, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0125.
34. Par licences un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem S.P.
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35. Par nolikuma „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
36. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
37. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
38. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas
novadā, nodošanu atsavināšanai.
39. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane,
reģ. Nr.EA 3280 jaunas izsoles organizēšanu.
40. Par piekrišanu SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda’’” valdes rīcībai.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Dainis Dukurs, Guntars Zvejnieks, Mārtiņš
Zīverts, Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Līga Sausiņa
Nepiedalās deputāti: Māris Malcenieks – darba noslogotības dēļ, Ilmārs Lipskis - darba
noslogotības dēļ, Eva Viļķina - darba noslogotības dēļ, Indra Ozoliņa - darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītājs Didzis
Skrodelis, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes
vadītāja vietniece Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Juridiskās pārvaldes
jurists Vecvanags, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta vadītāja Diāna
Indzere, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere,
Ekonomiste Anita Strautmane, Teritorijas plānotāja Zane Gatere, Sabiedrisko attiecību
speciāliste Liene Jurkāne, Sociālā dienesta jurista palīdze Zareta Tanova
Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), P/A „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra” direktore Laura Konstante
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:15
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 3(trīs) papildjautājumiem – „Par atbalstu un sadarbību projektā „Starptautiskā
mākslu vēstniecība””, „Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu” un „Par Domes priekšsēdētāja
U.Mitrevica komandējumu”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar diviem papildjautājumiem:
41. Par atbalstu un sadarbību projektā „Starptautiskā mākslu vēstniecība””.
42. Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu.
43. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
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1.§

Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Būvvaldes vadītāja R.Bete
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un 02.07.05. Ministru kabineta
noteikumu Nr.430 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
15.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §10), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 31.07.2013.
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Siguldas novadā” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
2.§

Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
01.02.2006. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā””
apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Siguldas novada Domes Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 18, §5), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 01.02.2006.
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā”
apstiprināšanu” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3.§

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013. gada 31. jūlija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu
kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma
"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī
Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013. gada 13. novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr. 18, §21), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi 2013. gada 31. jūlija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu
kārtības noteikumi” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4.§

Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
11.05.2005. saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas novada
Siguldas pilsētas peldvietā ”” apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2013. gada 13. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 18, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 11.05.2005.
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas novada Siguldas pilsētas
peldvietā ”” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
5.§

Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
08.06.2011. saistošajos noteikumos Nr. 9 „Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu un saskaņā
ar Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §10), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 08.06.2011.
saistošajos noteikumos Nr.9 „Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
6.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos
Nr.26 „Par Siguldas novada pašvaldības
nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtība likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 12.punktu un saskaņā ar Finanšu komitejas
2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §23), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
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(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7.§

Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās dau bāzes noteikumi”69.un 79.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.
gada 13. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 31.07.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Siguldas novadā” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
8.§

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2005.gada 11.maijā saistošajos noteikumos Nr.6
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi””
(prot. Nr.10, § 24) apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 5.un 6.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §8), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par grozījumiem 2005.gada 11.maija saistošajos noteikumos

Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
9.§

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 14.augusta
saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas
novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
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Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtība likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
43.panta pirmās daļas 4.un 9.punktu un 43.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada
Domes Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §27), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības 2013.gada
14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi
Siguldas novadā”” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
10.§

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 11.septembra Siguldas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma
tarifiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtība likuma 31.panta pirmo un trešo daļu,
Autopārvadājuma likuma 39.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu un saskaņā ar
Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.
21, §26), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 11.septembra Siguldas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.21 „Par maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājuma tarifiem Siguldas novadā”” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
11.§

Par saistošo noteikumu
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 93.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādes, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu, kā arī ar 2013.gada
30.oktobra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas (prot. Nr.17, §13) un 2013.gada 6.novembra
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.20, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Siguldas novadā”.
2. Noteikti, ka saistošie noteikumi stājas 2014.gada 1.janvārī.
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3. Atzīt par spēku zaudējušiem ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu Siguldas novada
pašvaldības 2003.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.1 „Par dzīvnieku turēšanu
Siguldas novadā”.
4. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
12.§

Par grozījumiem Nolikumā Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā (apstiprināts ar
Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu, prot. Nr.2, §19) un pielikumā Nr.2
“Kārtība, kādā tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums Siguldas novada pašvaldības
darbiniekiem”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtība likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §21), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Nolikumā Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā (apstiprināts ar
Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu, prot. Nr.2, §19):
1.1. aizstāt 2.punkta Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku
mēnešalga 2.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 474” ar skaitli un
apzīmējumu “674,44 euro”;
1.2. aizstāt 2.punkta Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku
mēnešalga 2.4. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “ Ls 474” ar skaitli un
apzīmējumu “674,44 euro”;
1.3. aizstāt 3.punkta Domes deputātu mēnešalga 3.2.1.1. apakšpunktā skaitli un
apzīmējumu “7,15 Ls/h” ar skaitli un apzīmējumu “10,17 euro/h”;
1.4. aizstāt 3.punkta Domes deputātu mēnešalga 3.2.1.2. apakšpunktā skaitli un
apzīmējumu “3,36 Ls/h” ar skaitli un apzīmējumu “4,78 euro/h”;
1.5. aizstāt 3.punkta Domes deputātu mēnešalga 3.2.1.3. apakšpunktā skaitli un
apzīmējumu “3,36 Ls/h” ar skaitli un apzīmējumu “4,78 euro//h”;
1.6. aizstāt 3.punkta Domes deputātu mēnešalga 3.2.2. apakšpunktā skaitli un
apzīmējumu “3,36 Ls/h” ar skaitli un apzīmējumu “4,78 euro//h”;
1.7. aizstāt 3.punkta Domes deputātu mēnešalga 3.4. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu
“20 Ls” ar skaitli un apzīmējumu “28,46 euro/”;
1.8. aizstāt 4.punkta Komisijas priekšsēdētāju un locekļu mēnešalga 4.2. apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu “5,36 Ls” ar skaitli un apzīmējumu “7,63 euro//h”; aizstāt
skaitli un apzīmējumu “7,15 Ls/h” ar skaitli un apzīmējumu “10,17 euro /h”;
1.9. aizstāt 5.punkta Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu mēnešalga 5.2. apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu “5,36 Ls” ar skaitli un apzīmējumu “7,63 euro/h”; skaitli un
apzīmējumu “7,15 Ls/h” aizstāt ar skaitli un apzīmējumu “10,17 euro/h”;
1.10. 5.punkta Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu mēnešalga 5.3. apakšpunktā skaitli
“5,36 Ls” aizstāt ar skaitli “7,63 euro/h”;
1.11. 5.punkta Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu mēnešalga 5.4. apakšpunktā skaitli
un apzīmējumu “5,36 Ls” aizstāt ar skaitli un apzīmējumu “7,63 euro/h”;
1.12. 11.punkta Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 11.3.1.
apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “20 Ls” aizstāt ar skaitli un apzīmējumu “28,46
euro”;
1.13. 11.punkta Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 11.3.2.
apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “20 Ls” aizstāt ar skaitli un apzīmējumu “28,46
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euro”;
1.14. 11.punkta Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana 11.3.3.
apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “20 Ls” aizstāt ar skaitli un apzīmējumu “28,46
euro”.
2. Izdarīt grozījumus Pielikumā Nr.2 „Kārtība, kādā tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums
Siguldas novada pašvaldības darbiniekiem” 1.punkta 1.kritērijā un izteikt to šādā redakcijā:
1. Papildatvaļinājuma dienu skaits darbiniekiem tiek aprēķināts, ievērojot šādus kritērijus:
Nr.p.k.

Kritērijs

Kritērijam
atbilstošo
papildatvaļinājuma
dienu skaits

Darbinieku ikgadējās darba
izpildes novērtēšanas un attīstības
pārrunu rezultāts
1.1.
Līmenis Izcili
1.2.
Līmenis Ļoti labi
1.3.
Līmenis Labi
Pielikuma grozījumu beigas.”
1.

3
3
2

1. Grozījumu 1.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
2. Grozījumu 2.punkts stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.
13.§

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 Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §5) „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), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. 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) un apstiprināt tos
Pielikumā Nr.1 pievienotajā redakcijā.
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
14.§

Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra lēmumā „Par Siguldas novada bibliotēku
darbības reorganizāciju” (prot. Nr.28, § 16)
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
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Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §22) „Par grozījumiem Siguldas novada Domes
2009.gada 16.decembra lēmumā „Par Siguldas novada bibliotēku darbības reorganizāciju” (prot.
Nr.28, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Papildināt Siguldas novada Domes 2009.gada 16.decembra lēmuma „Par Siguldas

novada bibliotēku darbības reorganizāciju”, prot. Nr. 28, § 16, ar 10.¹ punktu šādā
redakcijā:
„10.¹ Noteikt Ligitai Zīvertei Siguldas novada bibliotēkas vadītājas amatalgu 829,49 euro.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
15.§

Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumā
„Par iecelšanu amatā”, prot. Nr.17, §3
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §19), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmuma “Par iecelšanu
amatā” (prot. Nr.17, §3) 2.punktā: aizstāt skaitli un apzīmējumu “Ls 604,00” ar skaitli un
apzīmējumu „859,41 euro” un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Iestādes vadītājas amatā noteikt Lienei Ābelei amatalgu 859,41 euro no pašvaldības budžeta
līdz 2014.gada 31.augustam.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
16.§

Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumā
„Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pedagogiem”, prot. Nr.20, §1
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §15), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmuma „Par algas likmes
noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un pedagogiem” (prot. Nr.20,
§2) 1.punktā:

1.1. aizstāt 1.punkta 1.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 642,00” ar skaitli un
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apzīmējumu “913,48 euro” un izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. PII “Ābelīte” Kristīne Medne 913,48 euro”;
1.2. aizstāt 1.punkta 1.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 622,00” ar skaitli un
apzīmējumu “885,03 euro” un izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2. PII “Saulīte” Anda Timermane 885,03 euro”;
1.3. aizstāt 1.punkta 1.3.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 604,00” ar skaitli un
apzīmējumu “859,41 euro” un izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3. PII “Pīlādzītis” Zanda Krastiņa 859,41 euro”;
1.4. aizstāt 1.punkta 1.4.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 604,00” ar skaitli un
apzīmējumu “859,41 euro” un izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.4. PII “Ieviņa” Maira Gavare 859,41 euro”;
1.5. aizstāt 2.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 100,00” ar skaitli un apzīmējumu “142,29
euro” un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„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 142,29.”;
1.6. aizstāt 3.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 50,00” ar skaitli un apzīmējumu “71,14
euro” un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„3. Noteikt samaksu par papildus programmas (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 71,14.”
1.7. aizstāt 4.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 285,00” ar skaitli un apzīmējumu “405,52
euro” un skaitli un apzīmējumu “Ls 305,00” ar skaitli un apzīmējumu “433,98 euro”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
17.§

Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumā
„Par algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijas
Siguldas novada skolu direktoriem”, prot. Nr.20, §2
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §14), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmuma „Par algas likmes
noteikšanu no valsts mērķdotācijas Siguldas novada skolu direktoriem” (prot. Nr.20, §2) 1.punktā:
1.1. aizstāt 1.punkta 1.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 894,00” ar skaitli un
apzīmējumu “1272,05 euro” un izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.1. Siguldas Valsts ģimnāzija Vilnis Trupavnieks 1272,05 euro”.
1.2. aizstāt 1.punkta 1.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 890,00” ar skaitli un
apzīmējumu “1272,05 euro” un izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
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„1.2. Siguldas pilsētas vidusskola Ņina Balode 1266,29 euro”.
1.3. aizstāt 1.punkta 1.3.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 783,00” ar skaitli un
apzīmējumu “1114,11 euro” un izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. Siguldas 1.pamatskola Valters Mačs 1114,11 euro”.
1.4. aizstāt 1.punkta 1.4.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 629,00” ar skaitli un
apzīmējumu “894,99 euro” un izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.4. Allažu pamatskola Sandra Tukiša 894,99 euro”.
1.5. aizstāt 1.punkta 1.5.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 615,00” ar skaitli un
apzīmējumu “875,07 euro” un izteikt 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.5. Mores pamatskola Gundega Pētersone 875,07 euro”.
1.6. aizstāt 1.punkta 1.4.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu “Ls 629,00” ar skaitli un
apzīmējumu “894,99 euro” un izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.4. Laurenču pamatskola Sanita Ungura 894,99 euro”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
18.§

Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumā
„Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem”, prot. Nr.20, §3
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §13), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmuma „Par algas likmes
noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” un Siguldas
novada Jaunrades centra direktoriem” (prot. Nr.20, §3) 1.punktā:

1.1. aizstāt 1.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 741,00” ar skaitli un apzīmējumu “1054,35 euro”
un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direktoram Guntaram Zvejniekam no 2013.gada
1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt algas likmi 1054,35 euro mēnesī no
pašvaldības budžeta.”;
1.2. aizstāt 2.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 669,00” ar skaitli un apzīmējumu “951,90 euro”
un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Siguldas Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2013.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.decembrim noteikt algas likmi 951,90 euro mēnesī no pašvaldības budžeta.”;
1.3. aizstāt 3.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 669,00” ar skaitli un apzīmējumu “951,90 euro”
un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Siguldas novada Jaunrades centra direktorei Ilzei Šultei no 2013.gada 1.septembra līdz
2013.gada 31.decembrim noteikt algas likmi 951,90 euro mēnesī no pašvaldības budžeta.”;
1.4. aizstāt 4.punktā skaitli un apzīmējumu “Ls 100,00” ar skaitli un apzīmējumu “142,29 euro”
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un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„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 142,29 euro mēnesī no
pašvaldības budžeta.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
19.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra
lēmumā ”Par finansējuma apstiprināšanu Laurenču
sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai”, prot. Nr. 4, §14
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §20), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmuma „Par finansējuma
apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai” (prot. Nr.4, §14):
1.1. aizstāt 1.punktā skaitli un apzīmējumu „Ls 18250” ar skaitli un apzīmējumu „25967,41
euro”;
1.2. aizstāt 2.punktā skaitli un apzīmējumu „Ls 4350”ar skaitli un apzīmējumu 6189,49 euro”;
1.3. aizstāt 3.punktā skaitli un apzīmējumu „Ls 5210”ar skaitli un apzīmējumu „7413,16 euro”;
skaitli un apzīmējumu „Ls 3480” ar skaitli un apzīmējumu „4951,59 euro” un izteikt
3.punktu šādā redakcijā:
„3. Ieplānot līdzekļus projekta finansēšanai 2014.gada budžetā Ls 7413,16 euro apmērā,
2015.gada budžetā – 7413,16 euro apmērā un 2016.gada budžetā – 4951,59 euro apmērā.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
20.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 6.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.16, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
nolikumu.
2. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 22.septembrī apstiprināto
„Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” nolikumu”
(prot.Nr.20, §23).
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21.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 6.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.16, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
nolikumu.
2. Ierosināt ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 15.decembrī
apstiprināto „Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
nolikumu” (prot. Nr.26, §20).
22.§
Par nomas maksas noteikšanu par telpu nomu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumiem Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, juridiskā adrese Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, ir jānosaka telpu nomas maksas apmērs ēdamtelpām ar
virtuvi un palīgtelpām pirmskolas izglītības iestādē, Dome konstatē:
1. Iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādē „Pasaciņa” Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros tiks slēgts
ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” iznomājamās telpas - virtuve
59,00 m2, palīgtelpa 7,2 m2, garderobe 2,9 m2, duša/tualete 2,6 m2, kabinets 4,4 m2,
vējtveris 8,6 m2, kopējā iznomājamo telpu platība sastāda 84,7 m2,
3. Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnijā 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) 4.5.punktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā
nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja
sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 7.punktu lēmumu par
nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt
citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
Noteikumu 56.punktā teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
14.daļas a) apakšpunktu, 2010.gada 8.jūnijā 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) 4.5., 7., 56. un 61.punktu, 2013.gada
20.novembra Finanšu komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam Siguldas novada pirmskolas
izglītības iestādē „Pasaciņa” Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā telpas ar virtuvēm
un palīgtelpām kopējā platībā 84,7 m2.
2. Noteikt nomas maksu par telpu nomu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” Ls 0,48 jeb 0,62 euro + PVN
par vienu kvadrātmetru mēnesī.
23.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 10.oktobra lēmumā
„Par izmaiņām Siguldas novada kultūras namu darbības modelī”, prot. Nr.18, §19
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §16), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmuma “Par izmaiņām
Siguldas novada kultūras namu darbības modelī” (prot. Nr.18, §19) 6.punktā: aizstāt skaitli un
apzīmējumu “Ls 700,00” ar skaitli un apzīmējumu “996,01 euro” un izteikt 6.punktu šādā
redakcijā:
“2. Par Siguldas novada Kultūras centra direktori iecelt Siguldas pagasta kultūras nama direktori
Arisu Pastuhovu ar 2012.gada 11.oktobri, nosakot Arisai Pastuhovai Siguldas novada Kultūras
centra vadītājas amatā amatalgu 996,01 euro.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
24.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā
„Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam”, prot. Nr.2, §21
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §18), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par amatalgas
noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam” (prot. Nr.2, §21) 1.punktā: aizstāt skaitli un apzīmējumu
„Ls 907,00” ar skaitli un apzīmējumu „1290,54 euro”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
25.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā
„Par amatalgas noteikšanu Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
direktoram”, prot. Nr.2, §20
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
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Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §17), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 23.janvāra lēmuma „Par amatalgas
noteikšanu Pašvaldības aģentūras “”Siguldas Attīstības aģentūra” direktoram, (prot. Nr.2, §20)
1.punktā: aizstāt skaitli un apzīmējumu „Ls 907,00” ar skaitli un apzīmējumu „1290,54 euro”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
26.§
Par saistošo noteikumu Nr.16
„Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
(prot. Nr.15, §9) precizēšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Vadoties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, turpmāk tekstā
ministrija, 2013.gada 11.septembra vēstuli „Par saistošajiem noteikumiem” Nr. 18-6/8506
norādītajiem iebildumiem, Dome norāda, ka piekrīt veikt saistošajos noteikumos Nr.16 „Jūdažu
ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” (prot. Nr.15, §9), turpmāk tekstā noteikumi,
precizējumus atbilstoši atzinumā norādītajam, izņemot atzinuma 2.punktā norādīto.
Noteikumu punkti 3.3.,3.4. un apakšpunkti 7.1., 7.3. ir iestrādāti noteikumos ar mērķi samazināt
ietekmi uz vidi, tajā skaitā ar motorizēto kuģošanas līdzekļu radīto troksni un vielām, kas
nokļūst vidē lietot šādus kuģošanas līdzekļus, kas ir ezera papildus aizsardzības pasākumi, kas
vērsti uz ezerā ligzdojošo putnu un dabisko zivju krājumu saglabāšanu. Ar šo punktu ir
ierobežots mazizmēra motorizētu kuģošanas līdzekļu izmantošanas laiks un kuģošanas līdzekļu
skaits dienā, kas ir šo noteikumu būtiska sastāvdaļa. 2005.gada 1.marta MK noteikumu
Nr.158,,Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”. 26.6. apakšpunktā
noteiktais nosacījums, ka vadītājam aizliegts izmantot kuģošanas līdzekli vietās, kur to
aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos
noteiktās, apzīmētās un aizliegtās akvatorijās un peldvietās ir atrunāts šajos noteikumos pilnībā.
Atļauju izdošana ir kontroles sistēma un samaksa par atļaujas izdošanu ir piemērojama, lai
neveicinātu motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanu publiskajā Jūdažu ezerā.
Pamatojoties uz ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. panta ceturto
daļu, 2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi
iekšējos ūdeņos” 26.6.apakšpunktu”, Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra atzinumu (prot.
Nr.21, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt 2013.gada 10.jūlija Saistošos noteikumus Nr.16 „Jūdažu ezera aizsardzības un
uzturēšanas noteikumi”” (prot. Nr.15, § 9), atstājot negrozītus saistošo noteikumu punktus
3.3.,3.4. un apakšpunktus 7.1., 7.3.
27.§
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem 2005.gada 11.maijā saistošajos noteikumos Nr.6
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi””
(prot.Nr.10., § 24) apstiprināšanu”
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, turpmāk tekstā-ministrija,
2013.gada 25.aprīļa atzinums Nr. 18-6/3976 par 2013.gada 6.marta saistošajiem noteikumiem
Nr. 8 „Par grozījumiem 2005.gada 11.maijā saistošajos noteikumos Nr.6 „Siguldas novada
teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie
noteikumi”” ,turpmāk tekstā noteikumi, nav saņemts viena mēneša laikā un noteikumi ir
publicēti 2013.gada 18.aprīlī, tādēļ, lai novērst ministrijas norādītos iebildumus ir jāveic
grozījumi noteikumos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 5.un 6.punktu, 45.panta trešo daļu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 18, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. „Par grozījumiem 2005.gada 11.maijā saistošajos
noteikumos Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas
un aizsardzības saistošie noteikumi””.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
28.§
Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.apakšpunktu,
21.panta pirmās daļas 14.punktu F) un G) apakšpunktiem, Autopārvadājumu likuma 35.panta
pirmo daļu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19,
§4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada pašvaldības administrācijas
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
2. Noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas novada Kancelejas vadītāju.
4. Ar 2014.gada 1.janvārī atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 16.decembra Siguldas
novada Domes sēdē apstiprināto lēmumu „Noteikumi par Siguldas novada
administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību” (prot. Nr.28,
§5).
29.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr. 48 „Par Siguldas pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Lai nodrošinātu Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikumā
apstiprinātās funkcijas, nepieciešams apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 17.panta 2. un 4.daļu, kā arī Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 13.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.18, §25) un
Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §4), atklāti balsojot, ar 11
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balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr. 48 „Par Siguldas pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
30.§
Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.49 „Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 43.panta trešo daļu un saskaņā ar 07.11.2013. Sociālās komitejas atzinumu (prot. Nr.5,
§2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr.49 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.49 „Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” – uz 6 lpp.
2. Paskaidrojuma raksts – uz 4 lpp.
31.§
Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.50 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta.pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu un saskaņā ar Sociālās komitejas atzinumu (prot.
Nr.5, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr.50 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.50 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” – uz 9 lpp.
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2. Paskaidrojuma raksts – uz 3 lpp.
32.§
Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojumu vienotu izcenojumu noteikšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Izskatīja Siguldas novada Domes Sociālās aprūpes mājās „Gaismiņas”, turpmāk Sociālās
aprūpes māja, iesniegumu, kas Siguldas novada Domē saņemts un reģistrēts 2013.gada 9.oktobrī
ar numuru 1.39/2906, ar lūgumu apstiprināt izcenojumu Ls 10,54 jeb 15,01 euro diennaktī vienai
personai par Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
Dome konstatē:
[1]Ar Siguldas novada Domes 2009.gada 4.novembra lēmumu „Par pašvaldības Sociālās
aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojumiem”
(prot.Nr.26,§24) ir apstiprināts izcenojums diennaktī vienai personai par Sociālās aprūpes mājas
sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem: personām ar kustību traucējumiem Ls
10,93 jeb 15,56 euro, pārējām personām Ls 10,17 jeb 14,47 euro.
[2] No Sociālās aprūpes mājās iesnieguma izriet, ka katru gadu Sociālās aprūpes māja, sniedzot
Labklājības ministrijai pārskatus par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu, tostarp par finanšu līdzekļu izlietojumu, izdevumi uz vienu personu 2009.gadā sastādīja Ls 285,95 jeb 406,87 euro, 2010.gadā – Ls 286,23 jeb 407,27 euro,
2011.gadā – Ls 291,65 jeb 414,98 euro, 2012.gadā – Ls 311,65 jeb 443,44 euro. Izdevumi uz
vienu personu ik gadu palielinās.
[3] Sociālās aprūpes mājās vadītāja, pamatojot savu lūgumu izlīdzināt un apstiprināt izcenojumu
Ls 10,54 jeb 15,01 EUR diennaktī vienai personai par sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojumiem paskaidroja, ka Sociālās aprūpes mājā tiek sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi
personām, kurām tas nepieciešams, jau 10(desmit) gadus, ir svarīgi nodrošināt sniegto ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti arī turpmāk.
Iestādes vadītājas ieskatā, lai nepazeminātu sniegto pakalpojumu, ir jānodrošina Sociālās aprūpes
mājas ēkas, kura atrodas adresē: „Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads,
uzturēšanu, atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Lai nodrošinātu ēkas uzturēšanu
ir nepieciešami līdzekļi ēkas jumta remontam, zibensnovedēja izbūvei, kā arī ēkas telpu
remontam. Pēc iestādes vadītājas teiktā, nepieciešamiem darbiem ēkas uzturēšanai, trūkst
līdzekļi Sociālās aprūpes mājās budžetā.
Pamatojoties uz iepriekšminētajiem apsvērumiem, Sociālās aprūpes mājās vadītājas izteiktā
priekšlikuma izlīdzināt maksu personām diennaktī par Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas”,
sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem, nosakot izcenojumu vienai personai
diennaktī – Ls 10,54 (desmit lati 54 santīmi) jeb 15,01 euro.
Sociālās aprūpes pakalpojuma cenas izlīdzināšana Sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas”,
ilgtermiņā, ļautu palielināt iestādes ieņēmumus un uzkrāt līdzekļus nepieciešamo remontdarbu
veikšanai iestādē.
Vadoties no iepriekšminētajiem apsvērumiem, izvērtējot Sociālās aprūpes mājās „Gaismiņas”,
sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksu aprēķinu tāmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktu, Sociālās komitejas 2013. gada 9.oktobra
atzinumu „Par Sociālās aprūpes mājās „Gaismiņas” vadītājas iesnieguma izskatīšanu” (prot.Nr.6,
§1), Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra atzinumu „Par Sociālās aprūpes mājās „Gaismiņas”
vadītājas iesnieguma izskatīšanu” (prot. Nr.19, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns,
M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Apstiprināt izcenojumu vienai personai diennaktī Ls 10,54 (desmit lati 54
santīmi) par Siguldas novada Domes Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas”, sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem.
2.
Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.decembrī.
1.

33.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ar adresēm:
Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816;
Dzērveņu ielā 9, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0124;
Dzērveņu ielā 11, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0125
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz AS „Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr. 40003047821, adrese Gāles iela 27,
Sigulda, Siguldas novads, valdes priekšsēdētāja Jāņa Libkovska 2013.gada 11. novembra
iesniegumu par detālplānojuma uzsākšanu un pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības
plānošanas likums” 28. panta pirmo, trešo un ceturto daļu un 31. panta pirmo, otro un trešo daļu,
16.10.2013. MK noteikumu Nr. 711 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37.,
101. Punktu, kā arī saskaņā ar 2012.gada 29.augustā ar Siguldas novada saistošajiem
noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātā teritorijas plānojuma II. Sējumu
Grafiskā daļa un III.sējumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 5.2. daļu, Būvvaldes
13.11.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ar
adresēm Dzērveņu ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9,
Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, Sigulda, Siguldas novads,
kad.nr. 8015 002 0125”, (Nr.44., 4.§) un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 13.11.2013.
atzinumu (prot.Nr.18, §6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs,
Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem ar adresēm Dzērveņu ielā 6,
Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 2816; Dzērveņu ielā 9, Sigulda, Siguldas novads,
kad.nr. 8015 002 0124; Dzērveņu ielā 11, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr. 8015 002 0125.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un
detālplānojuma teritorijas robežu ar detālplānojuma izpētes robežu (pielikums Nr.2).
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Zani Gateri.
Lēmumu var pārsūdzēt 1 mēneša laikā no paziņošanas brīža Administratīvās rajona tiesas Rīgas
tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
34.§
Par licences un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem S.P.
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Siguldas novada Dome ir izskatījusi S.P., [adrese], 05.11.2013. pieteikumu par licences
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas administratīvajā
teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 08.10.2013. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi S.P. atļauju, sērija CR numurs 01055174,
nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
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2. Taksometru stāvvieta ir paredzēta Pils un Ausekļa ielas krustojumā uz Ausekļa ielas dzelzceļa
stacijas pusē.
3. S.P. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licences kartītes saņemšanai,
atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010. saistošo noteikumu Nr.11 „Par Siguldas novada
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1.punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļu,
21.panta 14 daļas f. apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, Siguldas
novada Domes 12.05.2010. saistošo noteikumu Nr.11 „Par Siguldas novada pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” 3.1.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada
20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izsniegt S.P., licenci Nr.30 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no 2013.gada 21.novembra līdz
2015. gada 20.novembrim, kā arī licences kartīti transporta līdzeklim VW CARAVELLE, reģ.
Nr. TX9867 uz laiku no 2013.gada 21.novembra līdz 2015.gada 21.novembrim.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas Rīgas
tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
35.§
Par nolikuma „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas
3., 5. un 6 punktiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu saskaņā
ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013. gada 13. novembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.18, § 18), 2013.gada 20.novembra Finanšu komitejas atzinumu (prot.
Nr.21, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”.
2. Nolikums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem nolikumu „Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”, kas
apstiprināts ar Siguldas novada Domes 2011.gada 14.decembra lēmumu (prot. Nr.24, §1).
36.§
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieku pārstāvja SIA „JPV Nami”, reģistrācijas Nr.40003970489, 2013.gda
28.oktobra iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem, par dzīvojamās mājas Dārza ielā 6,
Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, Dome konstatē:
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1. SIA „JPV Nami”, reģistrācijas Nr.40003970489, iesniegtie dokumenti:
1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, dzīvokļu
īpašnieku 2011.gada 7.septembra kopsapulces protokola kopija.
1.2. 2012.gada 1.septembrī, starp Dārza ielā 6, Siguldā, dzīvokļu Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr,7, Nr..8
īpašniekiem un SIA „JPV Nami”, noslēgtā „Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums” kopija.
2. Nekustamais īpašums sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Siguldā,
Siguldas novadā, ar 8 dzīvokļu īpašumiem, mājas kopīpašuma daļām, zemesgabala 1087 m2
platībā, kadastra apzīmējums 8015 002 3840.
3. Dzīvojamā mājā Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, visi 8 dzīvokļi ir privatizēti, no tiem 7
dzīvokļu īpašumi ir reģistrēti Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens dzīvoklis Nr.2 ir
privatizēts paātrinātā kārtībā. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas uz īpašnieka
vārda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz
likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo un piekto daļu,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2013.gada 11.novembra lēmumu (prot.Nr.12, §3),
Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 13.novembra lēmumu (prot. Nr.18, §23), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašniekiem ar 2013.gada 1.novembri.
2. Nodot dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
SIA „JPV Nami”, reģistrācijas Nr.40003970489, ar 2013.gada 1. novembri.
3. Noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „JPV Nami”, reģistrācijas
Nr.40003970489, par dzīvokli Nr.2, mājas un zemes kopīpašuma 486/3674 domājamām daļām
Dārza ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
37.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
1. Izskatīja I.L., [adrese], 2013. gada 30. oktobra iesniegumu, par ar dzīvokli [..[, Zinātnes ielā
10, Siguldas pagastā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Zinātnes iela 10, dzīvoklis [..], Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, I.L. pieder uz īpašuma tiesību pamata. I.L. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu
2005.gada 19.decembrī ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 505 - 4, kadastra numurs 8094 900 0251
2. I.L. 2013.gada 30.oktobrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2011.gada 19.oktobra sēdes lēmumu „Par
zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem” (prot. Nr.20, 7.§), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2013.gada
11.novembra lēmumu (prot. Nr.11, 1.§), kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada
13.novembra lēmumu (prot. Nr.18, 22.1§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts,
I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Slēgt vienošanos ar I.L. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai:
[..].
2. Izskatīja S.V., [adrese], 2013.gada 7.novembra iesniegumu, par ar dzīvokli [..], „Kreiļi 1”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, saistītā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
Dome konstatē:
1.
Dzīvokļa īpašums ar adresi „Kreiļi 1”, dzīvoklis [..], Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, S.V. pieder uz īpašuma tiesību pamata. S.V. īpašuma tiesības uz Dzīvokļa
īpašumu 2003. gada 26. novembrī ir nostiprinātas Rīgas rajona Tiesas Siguldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 5925 - 2, kadastra numurs 8094 900 0443.
2. S.V. 2013.gada 7.novembrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmo, ceturto un astoto daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra lēmumu „Par
zemes gabala „Kreiļi” Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.19, §9), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2013.gada 11.novembra lēmumu (prot. Nr.12, 2.§), kā arī Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 13.novembra lēmumu (prot. Nr.18, 22.2.§), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.V. par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai:
[..].
38.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatījusi Siguldas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2013.gada 20.septembra lēmumu (prot. Nr.9, §2) atsavināt Siguldas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0427, zemes platība 0,1274 ha, Dome konstatē:
1.
Nekustamais īpašums ar adresi Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0427, ar platību 0,1274 ha, pieder Siguldas novada pašvaldībai,
saskaņā ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 16.oktobra tiesneša Daiņa Šaicāna
lēmumu.
2.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamam īpašumam ar adresi Augļu iela 4A, Siguldā, Siguldas nov., 1274m2 platībā, ar
kadastra apzīmējumu 8015 004 0427, ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķisdabas pamatnes.... (kods 0501).
3.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2009.gada 2.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.12 „Par Siguldas novada teritorijas plānojumu” daļas „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 2.sējumu „Grafiskā daļa”, nekustamā īpašuma ar adresi Augļu iela 4A, Sigulda,
Siguldas novadā, plānotā (atļautā) izmantošana ir publiskās apbūves teritorijas (P). Publiskās
apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu
infrastruktūru. Publiskās apbūves teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: publiskā apbūve
un teritorijas izmantošana; labiekārtota publiskā ārtelpa. Publiskās apbūves teritorijā kā
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4.

5.

papildizmantošanas veidu var noteikt dzīvojamo apbūvi un teritorijas izmantošanu: rindu
māju apbūve; daudzdzīvokļu māju apbūve.
Nekustamais īpašums ir piegulošs nekustamam īpašumam Augļu ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0410, nekustamam īpašumam Augļu ielā
2, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0446, nekustamam īpašumam
Augļu ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0428 un
nekustamam īpašumam Lauku ielā 7/9, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu
8015 004 0405.
Nekustamais īpašums Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra
apzīmējumu 8015 004 0427, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
3.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro,
10.panta otro daļu un 2013.gada 13.novembra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(prot. Nr.18, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Augļu
ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0427, un platību
0,1274 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
Nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā novērtēšanu
pasūtīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru.

39.§
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ.
Nr.EA 3280 jaunas izsoles organizēšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu „Par izsoles objekta
kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoles protokola
apstiprināšanas atteikšanu”, Dome konstatē:
1.
Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumu (prot. Nr.17, §15)
pieņemts lēmums „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa
Renault Megane nodošanu atsavināšanai”.
2.
Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumu (prot. Nr.17, §16) „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr.
EA 3280, izsoles noteikumu projektu” (prot. Nr.14, §3) pieņemti izsoles noteikumi.
3.
Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu „Par izsoles objekta
kustamās mantas Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoles protokola apstiprināšanas
atteikšanu”, pieņemts lēmums atteikt apstiprināt 2013.gada 9.oktobra izsoles protokolu
un rīkot jaunu kustamās mantas izsoli.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 13.pantu,
35.panta otro daļu – ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti (...), rīko jaunu mantas izsoli ar
tiem pašiem noteikumiem un Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21,
§8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa,
24

J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Rīkot jaunu Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta
līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoli.
2. Noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē.
3. Uzdot Izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus.
4. Pēc izsoles noteikumu apstiprināšanas Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijai veikt kustamās mantas izsoles procedūru.
40.§
Par piekrišanu SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda’’” valdes rīcībai
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
1. Izskatīja SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””, turpmāk tekstā Sabiedrība, nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs 40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads,
valdes iesniegumu par piekrišanu iznomāt Sabiedrībai piederošu nekustamo īpašumu - ēkas un
nodot apakšnomā zemes gabalu ar mērķi paplašināt kalnu slēpošanas trases izmantošanas
iespējas vasaras periodā – esošās kafejnīcas paplašināšana līdz 100 sēdvietām, divu sanitāro
telpu izbūve ēkas iekštelpās, apkures sistēmas uzlabošana, biļešu kases izvietošana, garāžas
pielāgošana inventāra novietošanai, nomas inventāra glabāšana velonomas vajadzībām. Zemes
vienība tiek nodota apakšnomā ar mērķi piedzīvojuma parka atrakciju izvietošanai, konstrukciju
stiprināšanai un betonēšanai, vieglu konstrukciju viesu mājiņu (kotedžas) izvietošanai, jaunas
apkalpojošās ēkas un citu būvju celtniecībai, trosu nobraucienu atsiešanai, autotransporta
stāvlaukuma paplašināšanai, vaļēja baseina izbūvēšanai, taciņu un laukumu bruģēšanai.
Nomnieka darbība ir pakārtota Sabiedrības mērķiem un ziemas sezonā prioritārā ir Sabiedrības
uzņēmējdarbība un intereses.
2. Sabiedrības kapitālu daļu turētāji (dalībnieki) ir:
2.1.
Siguldas novada Dome, 59,18 %,
2.2.
Inčukalna novada Dome, 2,04 %,
2.3.
Latvijas Olimpiskā komiteja, 38,78 %.
3. Sabiedrība izstrādāja noteikumus, kuri nosaka kārtību, kādā tiks iznomāts Sabiedrībai
piederošs nekustamais īpašums, kas sastāv no tiesneša namiņa ar kadastra apzīmējumu 8015 002
3037 001 un slēpotāju mājiņas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3037 002, ar adresi Peldu iela
1, Sigulda, Siguldas novads un nodota apakšnoma zemes gabala daļa 2,7945 ha platībā no
nekustama īpašuma „Gaujas NP Pilsētas trase” ar kadastra numuru 8015 002 3037 ar platību
5,9025 ha, kas pieder valstij un atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā un ir iznomāta
Sabiedrībai uz 30 gadiem. Saskaņā ar noteikumiem izvēlētajam Nomniekam līdz 2014.gada
1.decembrim jāsaņem būvatļauja un līdz 2015.gada 1.decembrim jāuzsāk labiekārtošanas un
būvniecības darbi.
4. Pēc Siguldas novada teritorijas plānojuma šī ir teritorija ar plānoto atļauto izmantošanu Atpūtas vieta dabas kultūrvēsturiskajā vidē (PA), tās ir atklātas vietas, kur rekreācijai tiek
izmantots dabas un kultūrvēsturisks potenciāls, kur būvēm ir tikai pakārtota nozīme. Tās ir
teritorijas, kas brīvi pieejamas sabiedrībai, un var ietvert ar tūrismu un atpūtu saistītas ēkas un
būves. Ēkas atļauts būvēt ne augstākas par 1 stāvu. Maksimālais apbūves blīvums 5%, zemes
gabala minimālā brīvā zaļumu teritorija apbūvē nedrīkst būt mazāka par 80%.
5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4 panta
pirmā daļa nosaka, ka Ja kapitālsabiedrība iznomā savu nekustamo īpašumu vai nomā savas
darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu no citas personas, tai ir pienākums
izstrādāt ar kapitāla daļu turētāju saskaņotu kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma
iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību un nodrošināt tās publisku pieejamību
kapitālsabiedrības juridiskajā adresē un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir
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Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 17.panta
pirmajā daļā teikto kapitāla daļu turētāju publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās
kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis un
19.panta trešajā daļā noteikto, ka Kapitāla daļu turētāja pārstāvim kapitālsabiedrībā, kurā valstij
vai pašvaldībai ir izšķirošā ietekme jāveicina likumos, Ministru kabineta noteikumos un
apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību
reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošana un 24.panta ceturtajā daļā
noteikto, ka Ja zaudējumi kapitālsabiedrībai nodarīti, īstenojot dalībnieka (akcionāra) vai
kapitāla daļu turētāja lēmumu, par tiem atbild attiecīgi dalībnieks (akcionārs) vai kapitāla daļu
turētājs. Saskaņā ar 2013.gada 13.novembra Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(prot. Nr.18, § 2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Piekrist SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda’’” valdes rīcībai - iznomāt nekustamo īpašumu
- ēkas, kas sastāv no tiesneša namiņa ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3037 001 un slēpotāju
mājiņas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3037 002, ar adresi Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas
novads un piekrist nodot apakšnomā zemes gabala daļu 2.7945 ha platībā no nekustamā
īpašuma „Gaujas NP Pilsētas trase” ar kadastra numuru 8015 002 3037 ar platību 5,9025 ha ar
mērķi paplašināt kalnu slēpošanas trases izmantošanas iespējas vasaras periodā, nodrošināt
noteikumu par nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību publisku pieejamību sabiedrības
juridiskajā adresē un sabiedrības mājaslapā internetā.
41.§
Par atbalstu un sadarbību projektā „Starptautiskā mākslu vēstniecība”
Ziņo: deputāte, Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ir saņemts Lienes Circenes kultūrizglītojošās biedrības 2013.gada 13.oktobra iesniegums
ar aicinājumu Siguldas novada Domei atbalstīt biedrības dalību projektā „Starptautiskā mākslu
vēstniecība” un kļūt par projekta sadarbības partneri ar mērķi projekta ietvaros iemācīt bērniem
no sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, kā arī citiem
interesentiem, orientēties dažādos dejas, mūzikas, teātra, mākslas žanros, kultūras vidē, saprast
kultūras ietekmi savā ģimenē, ekonomiskajos procesos, rosināt aktīvi piedalīties un veidot
kultūras dzīvi pašiem; iemācīties, saklausīt un radīt mūziku, saprast, kāpēc rada teātri, muzicē,
dejo, glezno un pašiem to izmēģināt. Projektu plānots iesniegt Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas
„Nevalstisko organizāciju projektu programma”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu „rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.”) un Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.21, §25), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt Lienes Circenes kultūrizglītojošās biedrības dalību Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas
„Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu konkursā ar projektu „Starptautiskā
mākslu vēstniecība”.
2. Piekrist kļūt par projekta „Starptautiskā mākslu vēstniecība” sadarbības projektu”.
42.§
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Par pašvaldības Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja D.Indzere
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2013.gada 23.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt
grozījumus
noteiktajam
izcenojumam vienai personai diennaktī par Siguldas novada Sociālās aprūpes mājas
„Gaismiņas” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, aizstāt skaitli un apzīmējumu
„Ls 10,54” ar skaitli un apzīmējumu „15,00 euro”.
2.
Lēmums stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.
1.

43.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Sakarā ar to, ka 2014.gadā izpildās 25 gadi, kā Siguldas novada pašvaldībai ir
sadraudzības pilsēta Štūre (Vācijā) un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, saskaņā ar 28.05.2002. MK noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un saskaņā ar Siguldas
novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.21, §27),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (J.Zilvers, D.Dukurs, Ē.Čoders, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, J.Lazdāns, M.Zīverts, I.Paegle, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1
(U.Mitrevics), Dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica komandējumu laika
posmā no 2013.gada 14.decembra līdz 2014.gada 17.decembrim uz Štūri (Vācijā), lai
apmeklētu Siguldas novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Štūri un tiktos ar Štūres
mēru, lai vienotos par tālāko sadraudzību un pārrunātu 25 gadu sadraudzības pasākuma
budžeta jautājumus un pasākuma organizēšanu 2014.gadā Siguldā.
Izmaksāt Uģim Mitrevicam komandējuma dienas naudu par 4 (četrām) komandējuma
dienām Ls 128,00 (Ls 32,00 par vienu komandējuma dienu) uz Vācijas pilsētu Štūri.
Segt izdevumus par avio biļešu un iegādi un citus ar komandējumu saistītos izdevumus
pēc to apliecinošu dokumentu iesniegšanas Finanšu pārvaldē.
Visus ar minētajiem komandējumiem saistītos izdevumus segt no struktūrvienības 1116
budžeta līdzekļiem.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:50
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 4.decembrī plkst.16.00 Siguldas novada Domē, Pils
ielā 16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 4.decembrī Siguldas novada Domē, Pils ielā
16, par precīzu laiku tiks paziņots atsevišķi.
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Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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