2013.gada 4.decembrī

Siguldā

Nr.25

1. Par saistošo noteikumu Nr.36 „Par ēku, ielu, nosaukumu un numerācijas plākšņu
izvietošanas kārtību Siguldas novadā” precizēšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada
Domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās
vietās Siguldas novadā”” precizēšanu.
3. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS,
reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu.
4. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane,
reģ. Nr.EA 3280 jaunas izsoles organizēšanu.
5. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane,
reģ. Nr. EA 3280 jaunas izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu.
6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, izsoles procesu.
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, otras izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem 2009.gada 16.septembra Siguldas novada Domes lēmumā „Par
izmaiņām Siguldas mūzikas skolas maksas pakalpojumos (Nr.22, §12)”.
10. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2013.gada decembrim sadali Siguldas novadā.
11. Kārtība, kādā sadala 2013.gada decembrim piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai.
12. Par Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu.
13. Par atļauju SIA „Olympic Casino Latvia” organizēt totalizatoru un derības Ausekļa
ielā 5a, Siguldā.
14. Par piedalīšanos projektā „Aprūpes aprīkojuma iegāde un piegāde SND SAM
„Gaismiņas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā” un finansējumu.
15. Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu
sezonas tirdzniecībai.
16. Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu
sezonas tirdzniecībai.
17. Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu
sezonas tirdzniecībai.
18. BŪVVALDES GALA ZIŅOJUMS „Par būvniecības ieceres „Šķirošanas centra
izbūve Siguldas novadā” (dalītās atkritumu vākšanas laukuma un pārkraušanas
rampas) īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas novadā” publisko apspriešanu”.
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Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jānis Strautmanis, Dainis Dukurs, Ilmārs Lipskis, Guntars
Zvejnieks, Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Eva Viļķina, Māris Malcenieks, Līga Sausiņa, Indra
Ozoliņa
Nepiedalās deputāti: Mārtiņš Zīverts – darba noslogotības dēļ, Ņina Balode – darba
noslogotības dēļ, Ēriks Čoders - komandējumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Būvvaldes vadītāja Rudīte
Bete, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece Inga Zālīte, Finanšu
pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta
vadītāja Diāna Indzere, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Zemes nodaļas vadītāja Anita
Viškere, Galvenā arhitekte Maija Geidāne, Pašvaldības policijas juriste Kristīne Baltiņa
Piedalās: Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”), P/A „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra” direktore Laura Konstante, Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar vienu papildjautājumu – „Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada
20.novembra Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Siguldas pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar vienu papildjautājumu:
19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.36 „Par ēku, ielu, nosaukumu un numerācijas plākšņu
izvietošanas kārtību Siguldas novadā” precizēšanu
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Vadoties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada
21.novembra vēstulē Nr. 18-6/11432 norādītājiem iebildumiem un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 04.12.2013. atzinumu (prot. Nr.19, §11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Precizēt Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr.36 „Par ēku,
ielu, nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”, izdarot šādus
grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai
valdījumā Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais
īpašums.”
2. Izteikt 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.7. Ja ēkai ir divi īpašnieki, numerācijas plāksnē atzīmē to vārda iniciāļus un uzvārdus
alfabētiskā secībā vai aizvieto ar uzrakstu „Privātīpašums”. Jā ēkai ir vairāk nekā divi
īpašnieki, rakstāms vārds „Privātīpašums””.
3.

Aizstāt IV nodaļas nosaukumā un 16. punktā vārdus „sastādīt” ar vārdiem „sagatavot”.

4.

Aizstāt 14. punktā skaitli un vārdu „50,00 latiem” ar skaitli un vārdu „70,00 euro” un
skaitli un vārdu „100,00 latiem” ar skaitli un vārdu „140,00 euro”.

5. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
„18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē 2008.gada 22.decembra Siguldas
novada Domes saistošie noteikumi Nr.19 „Par māju numerācijas un nosaukuma
plāksnīšu, ielu nosaukuma plākšņu un karoga turētāja izvietošanas kārtību Siguldas
novadā”.
6. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī”.
2.§

Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 2012.gada 20.jūnija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā”” precizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 16.oktobra
vēstulē Nr.18-6/9902 „Par saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, un saskaņā
ar Siguldas novada Finanšu komitejas 2013.gada 4.decembra atzinumu (prot. Nr.22, §4), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Precizēt 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 2012.gada
20.jūnija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību
publiskās vietās Siguldas novadā””, 1.12 apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
1.1. „1.12. noteikumu 3.punkta 3.2.6. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 3,00” aizstāt ar
vārdu un skaitli „EUR 4,27”, vārdu un skaitli „Ls 25,00” aizstāt ar vārdu un skaitli
„EUR 35,57”.
2. Lēmumu zināšanai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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3.§

Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ.Nr.
FC 5414 otras izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Siguldas novada Dome 2013.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas-transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
organizēšanu” (prot. Nr.20, §15), un 2013.gada 9.oktobrī pieņēma lēmumu „Par pašvaldībai
piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
noteikumu projektu” (prot. Nr.21, §21). Saistībā ar to, ka Siguldas novada Domes pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija uz noteikto izsoles dienu 2013.gada 8.novembrī
nevarēja nodrošināt atsavināšanas un izsoles komisijas kvorumu, bija nepieciešams pārcelt
noteikto izsoles datumu.
Ievērojot augstāk minēto, kā arī Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra
lēmumu „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas-transporta līdzekļa KIA CARENS, reģ.
Nr. FC 5414 otras izsoles organizēšanu” (prot. Nr.20 §15) un saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, un
saskaņā ar Siguldas novada Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21,
§6), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās mantas- transporta līdzekļa KIA CARENS,
reģ. Nr. FC 5414, otras izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
veikt izsoles procedūru.
4.§

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ.
Nr.EA 3280 jaunas izsoles organizēšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
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,
§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs,
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I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), 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.
5.§

Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ.Nr.
EA 3280 jaunas izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Siguldas novada Dome 2013.gada 14.augustā pieņēma lēmumu „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane nodošanu atsavināšanai” (prot.
Nr.17, §15), un lēmumu „Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas - transporta līdzekļa
Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoles noteikumu projektu” (prot. Nr.17 §16). Pamatojoties
uz Siguldas novada Domes 2013.gada 23.oktobra lēmumu „Par izsoles objekta kustamās mantas
Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoles protokola apstiprināšanas atteikšanu”, kurā tika
atteikts apstiprināt 2013.gada 9.oktobra izsoles protokolu, tika nolemts rīkot jaunu izsoli.
Ievērojot augstāk minēto, kā arī Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra
lēmumu „Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas-transporta līdzekļa Renault Megane, reģ.
Nr. EA 3280 jaunas izsoles organizēšanu” (prot. Nr.24, §39) un saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu un
Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra atzinumu (prot.Nr.21, §8), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes kustamās mantas- transporta līdzekļa Renault Megane,
reģ. Nr. EA 3280, jaunas izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai veikt
izsoles procedūru.
6.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā izsoles procesu
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 28.augusta lēmumu (prot. Nr.18.,§5) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu atsavināšanai”, Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumu
(prot.Nr.20, §11) „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmumu (prot. Nr.18., §5) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu atsavināšanai” tika nodots izsolei pašvaldībai piederošais nekustamais
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īpašums sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 ar platību 0,3253 ha
un katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 001 ar platību 144,6 m².
2. Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumu (prot.Nr.20., §11) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti izsoles noteikumi.
3. Saskaņā ar apstiprināto izsoles noteikumu 1.13.punktu izsoles procedūra tika noteikta
2013.gada 13.novembrī un ar izsoles noteikumu 3.4.punktu izsoles pretendentu pieteikšanās
beigu termiņš tika noteikts 2013.gada 11.novembris.
4. Izsoles noteikumus neizņēma neviena persona, pieteikumi nekustamā īpašuma „Katlu
māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā izsolei netika iesniegti.
5. Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija atzina
nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā, Siguldas novadā 2013.gada 13.novembra
izsoli par nenotikušu.
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” 32.pantu – ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles
sākumcenu, rīko otru izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20%, un Finanšu komitejas
2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt 2013.gada 13.novembra nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot otru nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allaži, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoli.
Nekustamā īpašuma pārdošanas cena sastāda Ls 2545,20 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit
pieci lati un 20 santīmi) jeb 3621,49 euro (trīs tūkstoši seši simti divdesmit viens euro, 49
centi) no kuriem Ls 2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati un 00 santīmi) jeb 3414,89 euro (trīs
tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 89 centi) un nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi
Ls 145,20 (viens simts četrdesmit pieci lati un 20 santīmi) jeb 206,60 euro (divi simti seši
euro un 60 centi).
3. Siguldas novada Domes pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
otras izsoles procedūru.
7.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā Siguldas
novadā otras 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), Siguldas novada Domes 2013.gada 4.decembra sēdes lēmumu
„Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
izsoles procesu” (prot. Nr.25, §6) 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 saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 4.decembra atzinumu (prot. Nr.22,
§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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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
otras izsoles noteikumu projektu.
2. Uzdot par pienākumu Siguldas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijai veikt izsoles procedūru normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
8.§

Par nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, 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 11.septembra lēmumu (prot. Nr.19, §7) „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu”, Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumu (prot.Nr.20.,
§14) „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un V.S. pilnvarotās personas T.G.
2013.gada 24.oktobra iesniegumu iereģistrētu Nr.1.40/2320, pēc 2013.gada 27.martā pie
zvērinātas notāres Initas Kalniņas palīga Normunda Bodnieka apliecinātas ģenerālpilnvaras
Nr.1673, par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mēness ielā 43,
Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, saskaņā ar atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem,
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas
novada Domes 2013.gada 25.septembra lēmumu (prot. Nr.20, §14) pirmpirkumtiesīgā
persona V.S., (adrese), realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā nekustamā īpašuma Mēness ielā 42, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
pārdošanas cena tika noteikta Ls 2101,00 (divi tūkstoši viens simts viens lats un 00 santīmi),
jeb euro 2989,45 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 45 centi), kas sastāv
no auditorfirmas „INVEST – RĪGA ´CĒSIS” novērtējuma, kas sastāda Ls 1980,00 (viens
tūkstotis deviņi simti astoņdesmit lati un 00 santīmi ) jeb euro 2817,30 (divi tūkstoši astoņi
simti septiņpadsmit eiro un 30 centi) un novērtēšanas izdevumi, kas sastāda Ls 121,00
(viens simts divdesmit viens lats un 00 santīmi) jeb euro 172.16 (viens simts septiņdesmit
divi euro un 16 centi).
3. 2013.gada 24.oktobrī V.S. ir norēķinājies par nekustamo īpašumu 10% apmērā, kas sastāda
Ls 210,00 (divi simti desmit lati un 00 santīmi) jeb euro 298,80 (divi simti deviņdesmit
astoņi euro un 80 centi) samaksu veicot pašvaldības budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001
3040 4, kas atvērts a/s „SEB Banka”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, 3.panta
pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, 9.panta otro daļu, 11.panta trešo daļu, 14.panta otro daļu, 441.panta otro daļu, 47.pantu,
Finanšu komitejas 2013.gada 20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §25), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0250 sastāvoša no zemes vienības 0,00743 ha
platībā un V.S. piederošām ēkām (būvēm) par labu Vladimiram Sokolovam, dzīvojošam
Zemes iela 15, dz 64, Rīga.
7

2. Izslēgt no Siguldas novada Domes bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
3. Apstiprināt samaksas grafiku atliktajam maksājumam par nenomaksāto summu Ls
1891,00 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit viens lats un 00 santīmi) jeb euro
2690,65 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 65 centi). Samaksas grafiks ir
pirkuma līguma pielikums Nr.1 un līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Piekrist īpašumtiesību nostiprināšanai uz pircēja V.S. vārda pirms visas pirkuma summas
samaksas, nosakot, ka vienlaicīgi ar pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanu līdz pilnas
pirkuma maksas samaksai tiek nostiprināta hipotēka par labu pārdevējam un aizlieguma
atzīme, ka 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. Slēgt pirkuma līgumu ar V.S. pie zvērināta notāra.
6. Izdevumus par notāra pakalpojumiem un nostiprināšanu zemesgrāmatu nodaļā sedz
pircējs.
9.§

Par grozījumiem 2009.gada 16.septembra Siguldas novada Domes lēmumā „Par izmaiņām
Siguldas mūzikas skolas maksas pakalpojumos” (Nr.22, §12)”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, un Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2013.gada
20.novembra atzinumu (prot. Nr.21, §13), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina,
J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 16.septembra Siguldas novada Domes lēmumā „Par
izmaiņām Siguldas mūzikas skolas maksas pakalpojumos”, vārdus un skaitli „2,5 LVL”
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „EUR 3,56”.
2. Izdarīt grozījumus lēmuma nosaukumā, izsakot to šādā redakcijā: „Par izmaiņām
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” maksas pakalpojumos”.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
10.§

Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada
decembrim sadali Siguldas novadā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 2013.gada 29.novembra
Ministru kabineta rīkojumu Nr.573 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas
sēdes 2013.gada 2.oktobra lēmumu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 4.decembra
atzinumu (prot. Nr.18, §1), kā arī Finanšu komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.22, §7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
8

1. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2013.gada decembrim
interešu izglītībai Ls 5827 (tai skaitā Ls 258 pedagogu darba kvalitātes piemaksām) interešu
izglītības programmu realizēšanai atbilstoši Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam un interešu izglītības pedagogu darba kvalitātes
piemaksām atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju
iesniegtajām ziņām uz 2013.gada 5.septembri.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Laurenču sākumskola
Siguldas 1.pamatskola
Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas novada Jaunrades centrs
Siguldas Sporta skola
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

679
248
265
498
984
530
1458
452
713

2. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem
sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
11.§

Kārtība, kādā sadala 2013.gada decembrim piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, likumu „Par valsts budžetu 2013. gadam”, 2013.gada 29.novembra
Ministru kabineta rīkojumu Nr.573 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.18, §2) un Finanšu komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.22, §2), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2013.gada
decembrim bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības
pedagogu darba samaksai sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās
izglītības iestādēs uz 2013.gada 2.septembri.
Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2013.gada
decembrim bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības
pedagogu darba kvalitātes piemaksām sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un
slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajam ziņām uz 2013.gada 5.septembri. Kopējā
piešķirtā summa Ls 16387 (tai skaitā Ls 639 kvalitātes piemaksām).
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupām
Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupai
Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

2354
4202
4292
3370
882
721
566

2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm
2013.gada decembrim Ls 791 apmērā (tai skaita Ls 27 pedagogu darba kvalitātes
piemaksām) iedalīt pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās
izglītības programmu bērniem ar valodas traucējumiem, finansējumam.
3. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2013.gada decembrim Ls
136118 (tai skaitā Ls 6947 pedagogu darba kvalitātes piemaksām) sadalīt:
3.1. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu algām sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam
šajās izglītības iestādēs uz 2013.gada 2.septembri, kurš aprēķināts 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 pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Siguldas novada Domes
2013.gada 25.septembra noteikumiem „Par kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu uz 2013.gada 2.septembri” (protokols
Nr.20,§5).
3.2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba kvalitātes piemaksām sadalīt
atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju
iesniegtajām ziņām uz 2013.gada 5.septembri.
3.3. Siguldas Valsts ģimnāzijai
Ls 39942
3.4. Siguldas pilsētas vidusskolai
Ls 43294
3.5. Siguldas 1.pamatskolai
Ls 25711
3.6. Allažu pamatskolai
Ls 8712
3.7. Mores pamatskolai
Ls 10259
3.8. Laurenču sākumskolai
Ls 8200
4. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
12.§

Par Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 9.pantu, Profesionālās izglītības likuma 17.pantu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras
komitejas 2013.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.17, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
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par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” nolikumu.
2. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 14.oktobrī apstiprināto
„Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” nolikumu” (prot. Nr.24, §4).
13.§

Par atļauju SIA „Olympic Casino Latvia” organizēt totalizatoru
un derības Ausekļa ielā 5a, Siguldā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Siguldas novada Dome 2013.gada 31.oktobrī saņemot SIA „Olympic Casino Latvia”
reģistrācijas Nr.40003264397, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 3, Rīga, 2013.gada 31.oktobra
iesniegums, kurā ir lūgts dot piekrišanu organizēt totalizatoru un derības SIA „Olympic Casino
Latvia” piederošajā struktūrvienībā Ausekļa ielā 5a, Siguldā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Azartspēļu un izložu likuma 42.pantu, kas nosaka, ka lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu
zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās
azartspēles konkrētajās telpās, pašvaldībai ir jāiesniedz iesniegums, kuram pievieno
dokumentus:
1.1. azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju. Iesnieguma ir pievienots:
1.1.1.LR FM Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas Licences Nr.
SZ-1028 Spēļu zāles atvēršanai (derīga no 2006.gada 1.janvāra, pārreģistrācija
– līdz 16.09.2014) komersanta valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija,
1.1.2. LR FM Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas Licences
azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai (spēļu automātu un kazino spēles)
(derīga no 2005.gada 28.maija, pārreģistrācija līdz kārtējā gada 27.maijam)
komersanta valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija,
1.1.3. LR FM Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas Licences
azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai (totalizators un derības) (derīga no
2013.gada 6.septembra, pārreģistrācija līdz kārtējā gada 5.septembrim)
komersanta valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija.
1.2. dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots
atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu.
Iesniegumam ir pievienots 2008.gada 3.janvārī noslēgtais Neapdzīvojamo telpu
nomas līgums ar SIA „Ausekļa Nams”, reģ.Nr.40003175760, par telpu 193,8
kvadrātmetru platībā iznomāšanu nekustamajā īpašumā Ausekļa ielā 5a, Siguldā,
Siguldas novadā. Saskaņā ar līguma 1.3. punktu, telpu lietošanas mērķis ir
spēļu/azartspēļu zāle, bāra darbībā.
2. Izvērtējot lēmuma 1.1. un 1.2. punktā norādītos SIA „Olympic Casino Latvia” iesniegtos
dokumentus, tie atbilst Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktiem
kritērijiem.
3. Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta otro daļu, iesniegtie dokumenti ir jāvērtē
atbilstoši šī likuma 41.pantā otrajā daļā noteiktiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā norādīta
vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem
ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.
4. Likuma 41.panta otrā daļa nosaka, ka azartspēles nav atļauts organizēt: valsts iestādēs,
baznīcas un kulta celtnēs, ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, aptiekās, pasta
struktūrvienības vai kredītiestādēs, publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises
laikā, izņemot totalizatoru un derības, teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus
statuss, veikalos. Šī paša likuma 41.panta septītā daļa nosaka, ka azartspēlēs nav atļauts
organizēt veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot
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spēļu zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar
būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses.
5. Izskatot iesniegto zemesgrāmatas apliecību, ir konstatēts, ka zemesgrāmatas apliecības I.
daļas 1.iedaļas ieraksts Nr. 1.1. nosaka, ka nekustamais īpašums sastāv no ēkas, kas ir saistīta
ar zemes gabalu Vidus iela 2, Sigulda. Saskaņā ar zemesgrāmatas II. daļas 1.iedaļas
ierakstiem īpašnieki ir Lauma Bogdanova – Mokrjakova uin Juris Bogdanovs.
Siguldas novada domes Būvvalde veica nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 5a, Siguldā
apsekošanu un konstatēja, ka nekustamajā īpašumā Ausekļa ielā 5a, Siguldā atrodas tikai SIA
„Olympic Casino Latvia” spēļu zāle. Nekustamais īpašums Ausekļa iela 5, Siguldā ir cieši
savienots ar nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 5a, Siguldā un tajā atrodas aptieka, apavu
veikals, valodu mācību centrs un citi ar pakalpojumu sniegšanu saistītu uzņēmumi ofisi.
Nekustamajā īpašumā Ausekļa ielā 5a, Siguldā (spēļu zālē) ir atsevišķa ieeja, kas nav
saistīta ar pārējām ieejām nekustamajā īpašumā Ausekļa ielā 5, Siguldā.
6. Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā,
uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļa noteiktie ierobežojumi, par atļauju
organizēt azartspēles katrā konkrētā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai
azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju
pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldība pieņem
vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas (tā paša
likuma 42.panta piektā daļa).
Ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtiskus valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības dome (padome) ar
motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju atvērt kazino, bingo zāli, totalizatoru vai
derību likmju pieņemšanas vietu un organizēta attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.
(Likuma 42.panta sestā daļa).
Šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā pašvaldības izsniegtā atļauja atvērt kazino, bingo
zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās zaudē spēku pēc pieciem gadiem, skaitot no attiecīgā domes lēmuma
spēkā stāšanas dienas. (Likuma 42.panta septītā daļa).
7. No Siguldas novada Pašvaldības policija un Valsts Policijas RRP Siguldas iecirkņa nav
saņemta informācija, kas liegtu izsniegt atļauju organizēt totalizatoru un derības SIA
„Olympic Casino Latvia” struktūrvienībā, kas atrodas Ausekļa ielā 5a, Siguldā, Siguldas
novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas vienpadsmito
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas četrpadsmitā apakšpunkta f) daļu, Azartspēļu un izložu
likuma 42.panta piekto daļu, un Finanšu komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.22, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Ozoliņa), pret – nav,
atturas – 1 (I.Paegle), Dome nolemj:
Atļaut SIA „Olympic Casino Latvia”, reģistrācijas Nr.40003264397, juridiskā adrese Kronvalda
bulvāris 3, Rīga, organizēt totalizatoru un derības SIA „Olympic Casino Latvia” struktūrvienībā,
kas atrodas Ausekļa ielā 5a, Siguldā, Siguldas novadā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas Rīgas
tiesu namā.
14.§
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Par piedalīšanos projektā „Aprūpes aprīkojuma iegāde un piegāde SND SAM
„Gaismiņas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā” un finansējumu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece I. Zālīte
Ir saņemts Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” (turpmāk SAM „Gaismiņas”) vadītājas
G.Grigorovičas iesniegums ar lūgumu atbalstīt dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā
2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma (410) „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, ietvaros un piešķirt
finansējumu. Projekta mērķis ir uzlabot institūcijas sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot
materiālo bāzi.
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.un 7. punktu,
Siguldas novada domes Attīstības un tūrisma komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.19, §1) un Finanšu komitejas 2013. gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.22, §5),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt SAM „Gaismiņas” dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā
projektu konkursā „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma (410) „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ar
projektu „Aprūpes aprīkojuma iegāde un piegāde SND SAM „Gaismiņas”, Stīveros,
Allažu pagastā, Siguldas novadā”.
2. Projekta kopējās izmaksas – Ls 6125,79 (EUR 8716,22). Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas – Ls 5062,64 (EUR 7203,49). Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu
10% apmērā no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas – Ls 506,26 (EUR
720,35). Paredzēt projektā nepieciešamo neattiecināmo izmaksu summu (PVN)– Ls
1063,15 (EUR 1512,73). Kopējās Siguldas novada pašvaldības izmaksas – Ls 1569,41
(EUR 2233,07), programmas finansējums – Ls 4556,38 (EUR 6483,14).
3. Paredzēt līdzekļus 2014.gadā projekta „Aprūpes aprīkojuma iegāde un piegāde SAM
„Gaismiņas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā” realizēšanai Sociālās aprūpes
mājas „Gaismiņas” 2014.gada budžetā.
15.§

Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas Koordinācijas un kontroles pārvaldes 2013.gada
21.novembra vēstuli Nr.20/3/1/1- 32084 par saskaņojuma sniegšanu SIA „GARDS” (reģ.
Nr.40003248369), juridiskā adrese – Tapešu ielā 23-13, Rīgā, par tiesībām veikt 2.klases
uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību
tirdzniecības centrā „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka: „komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence)
uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības
vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt
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speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu
laika posmu pirms Jaungada dienas (1.janvāra)”, 2011.gada 28.jūnija Ministru Kabineta
noteikumu Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas
atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un
maksājama valsts nodeva” 16.1.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka „licencēšanas komisija pēc šo
noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas triju
darbdienu laikā pieprasa pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā plānota 2.klases
uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, –
saskaņojumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību
norādītajā teritorijā”, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, un
Attīstības, tūrisma un komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §5), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Sniegt saskaņojumu SIA „GARDS” (reģ. Nr.40003248369), juridiskā adrese – Tapešu ielā
23-13, Rīgā, par tiesībām veikt 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecību nespecializētajā tirdzniecības objektā, kas atrodas
tirdzniecības centrā „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, no 25.12.2013. līdz
31.12.2013.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§

Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas Koordinācijas un kontroles pārvaldes 2013.gada 7.novembra
vēstuli Nr.20/3/1/1- 30206 par saskaņojuma sniegšanu SIA „SĪLIS” (reģ. Nr.44102009755),
juridiskā adrese – Lodes iela 1C, Valmiera, par tiesībām veikt 2.klases uguņošanas ierīču un T1
klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību, Vidzemes Šosejā 16, Siguldā,
Siguldas novadā.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka: „komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence)
uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības
vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt
speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu
laika posmu pirms Jaungada dienas (1.janvāra)”, 2011.gada 28.jūnija Ministru Kabineta
noteikumu Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas
atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un
maksājama valsts nodeva” 16.1.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka: "licencēšanas komisija pēc šo
noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas triju
darbdienu laikā pieprasa pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā plānota 2.klases
uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, –
saskaņojumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību
norādītajā teritorijā”, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, un
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Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §3),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Sniegt saskaņojumu SIA „SĪLIS” (reģ. Nr. 44102009755), juridiskā adrese –Lodes iela 1C,
Valmiera, par tiesībām veikt 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecību nespecializētajā tirdzniecības objektā, kas atrodas
tirdzniecības centrā „Raibais Suns”, Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā, no
25.12.2013. līdz 31.12.2013.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§

Par saskaņojuma sniegšanu uguņošanas ierīču un pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecībai
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Siguldas novada Dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas Koordinācijas un kontroles pārvaldes 2013.gada
12.novembra vēstuli Nr.20/3/1/1- 21070 par saskaņojuma sniegšanu SIA „VESERS PLUS” (reģ.
Nr.40103226936), juridiskā adrese – Salamandras ielā 1, Rīgā, par tiesībām veikt 2.klases
uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību
tirdzniecības centrā „Elvis”, Vidus ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka: „komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence)
uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības
vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt
speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu
laika posmu pirms Jaungada dienas (1.janvāra)”, 2011.gada 28.jūnija Ministru Kabineta
noteikumu Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas
atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un
maksājama valsts nodeva” 16.1.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka „licencēšanas komisija pēc šo
noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas triju
darbdienu laikā pieprasa pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā plānota 2.klases
uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, –
saskaņojumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību
norādītajā teritorijā”, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, un
Attīstības, tūrisma un komitejas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.19, §4), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Sniegt saskaņojumu SIA „VESERS PLUS” (reģ. Nr.40103226936), juridiskā adrese –
Salamandras ielā 1, Rīgā, par tiesībām veikt 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves
pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību nespecializētajā tirdzniecības objektā, kas atrodas
tirdzniecības centrā „Elvis”, Vidus ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, no 25.12.2013. līdz
31.12.2013.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§

BŪVVALDES GALA ZIŅOJUMS
„Par būvniecības ieceres „Šķirošanas centra izbūve Siguldas novadā” (dalītās atkritumu
vākšanas laukuma un pārkraušanas rampas) īpašumā „Lejasvārnas-1”, Siguldas novadā”
publisko apspriešanu”
Ziņo: Galvenā arhitekte M.Geidāne
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās – 1 (E.Viļķina), Dome nolemj:
Apstiprināt Būvvaldes gala ziņojumu „Par būvniecības ieceres „Šķirošanas centra izbūve
Siguldas novadā” (dalītās atkritumu vākšanas laukuma un pārkraušanas rampas) īpašumā
„Lejasvārnas-1”, Siguldas novadā” publisko apspriešanu”.
19.§

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtība likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un
ceturto daļu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 04.12.2013. atzinumu (prot. Nr. 22, §9), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, M.Malcenieks, D.Dukurs, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, E.Viļķina, J.Lazdāns, I.Paegle, I.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 20.novembra Siguldas novada
Domes saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:55
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 18.decembrī plkst.16.00 Siguldas novada Domē, Pils
ielā 16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2013.gada 18.decembrī Siguldas 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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