2015.gada 8.janvārī

Siguldā

Nr.1

Siguldas novada Domes sēdes
darba kārtība
1. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - transporta līdzekļa
Volkswagen Amarok, otrās izsoles organizēšanu.
2. Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu.
3. Par pašvaldībai piederošo 563/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā
8, Sigulda, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
4. Par pašvaldības autonomās funkcijas deleģēšanu mednieku biedrībām.
5. Par Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu.
6. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2015.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) sadali.
7. Kārtība, kādā sadala 2015.gada 8 mēnešiem 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.
8. Par Līguma par XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku nodrošināšanu,
apstiprināšanu.
9. Par dalību Eiropas reģionālā attīstības fonda atklātā projektu konkursā.
10. Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2014.gadam”.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Dainis Dukurs, Ēriks Čoders, Indra Ozoliņa, Līga Sausiņa,
Jānis Strautmanis, Ināra Paegle, Māris Malcenieks, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts, Eva Viļķina
Guntars Zvejnieks
Nepiedalās deputāti: Jānis Lazdāns - darba noslogojuma dēļ, Ilmārs Lipskis - darba
noslogojuma dēļ, Līga Sausiņa - darba noslogojuma dēļ, Indra Ozoliņa - darba noslogojuma dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, datortīklu
administrators Dzintars Strads, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Adlere, Būvvaldes vadītāja
Rudīte Bete, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe, Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Ekonomiste Anita
Strautmane, Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons
Piedalās: P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:00
1.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - transporta līdzekļa
Volkswagen Amarok, otrās izsoles organizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu par 2014.gada 2.decembrī nenotikušo izsoli Siguldas novada pašvaldības valdījumā
esošajai kustamajai mantai - transporta līdzeklim Volkswagen Amarok, valsts reģ. Nr. HS
7962 un izvērtējot izsoles gaitu, Dome konstatē:
1. 2011.gada 1.septembrī tika noslēgts pirkuma līgums Nr. PLSI11097 starp SIA „Auto
Īle un Herbst” kā pārdevēju, SIA „SEB līzings” kā pircēju un Siguldas novada Domi kā
Nomnieku, par transporta līdzekļa Volkswagen Amarok, VIN Nr.WV1ZZ
Z2HZB8049156, iegādi. Saskaņā ar pirkuma līguma 2.1.punktu, kustamas mantas
pirkuma maksa sastādīja 35 785,98 EUR, t. sk. PVN.
2. 2011.gada 1.septembrī tika noslēgts Nomas līgums Nr. SI11097 starp Siguldas novada
Domi kā nomnieku un SIA „SEB līzings” kā iznomātāju, saskaņā ar kuru Siguldas
novada Dome nomā transporta līdzekli Volkswagen Amarok no SIA „SEB līzings”.
Nomas priekšmeta vērtība uz Nomas līguma noslēgšanas dienu sastādīja 35 785,99
EUR, t.sk. PVN. Nomas līguma termiņš ir 2016.gada 25.septembris. Uz 2014.gada
29.decembri atlikušais maksājums par kustamo mantu sastāda 19 626,03 EUR, t.sk.
PVN.
3. 2014.gada 25.augustā ir saņemta SIA „SEB līzings” vēstule, ar kuru SIA „SEB līzings”
pilnvaro Siguldas novada Domi veikt transporta līdzekļa atsavināšanu izsolē.
4. 2014.gada 3.septembrī Siguldas novada Domes pieņēmusi lēmumu „Par Siguldas
novada pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas Volkswagen
Amarok nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.16, §9).
5. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldības valdījumā
esošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Amarok izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, ir apstiprināti izsoles noteikumi (prot.Nr.20, §7), turpmāk - Izsoles
noteikumi.
6. Saskaņā ar Izsoles noteikumu:
6.1. 12.punktu - pretendentu pieteikšanas termiņš izsolei tika noteikts no 2014.gada
24.novembra, līdz 2014.gada 27.novembrim;
6.2. 11. punktu - izsole bija paredzēta 2014.gada 2.decembrī;
6.3. 6.punktu - tika noteikts, ka kustamas mantas izsoles sākuma cena ir 21 324,70
EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri euro un 70 centi), t.sk.
PVN, kas sastāv no SIA „VCG ekspertu grupa” novērtējumā noteiktās tirgus
vērtības 21 240,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro
un 00 centi), t.sk. PVN un novērtēšanas izdevumiem 84,70 EUR (astoņdesmit
četri euro un 70 centi), t.sk. PVN. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 8. punktu,
sākotnējais solis tika noteikts 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
7. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Siguldas novada Domes
2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas –
transporta līdzekļa Volkswagen Amarok izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.20,
§7) Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija

organizēja izsoli. Izsoles noteikumus neizņēma neviena persona, pieteikumi izsolei
netika iesniegti.
8. 2014.gada 2.decembrī Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisija atzina Kustamas mantas izsoli par nenotikušu.
9. Transporta līdzeklis Volkswagen Amarok, valsts reģ. Nr. HS 7962, nav nepieciešams
Siguldas novada Domes funkciju veikšanai.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 3. un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
otro daļu, 6. panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto daļu, kā arī 2014.gada 2.decembra Siguldas
novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr.12, §1)
un 17.12.2014. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.22, §8), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, J.Strautmanis, M.Malcenieks, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt kustamās mantas - transporta līdzekļa Volkswagen Amarok, valsts reģ. Nr. HS
7962, 2014.gada 2.decembra izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot kustamās mantas - transporta līdzekļa Volkswagen Amarok, otro izsoli ar
augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot 21 324,70 EUR (divdesmit viens tūkstotis
trīs simti divdesmit četri euro un 70 centi), t.sk. PVN.
3. Uzdot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
izstrādāt transporta līdzekļa Volkswagen Amarok otrās izsoles noteikumus.
2.§
Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2014.gada 29.decembra sēdes protokolu (prot.Nr.14.,§1) par 563/16384 domājamo
daļu no zemesgabala ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu un
novērtēšanu, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu “Par zemesgabala
Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā nodošanu atsavināšanai”(Nr.19.,§ 4), tika nolemts
nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošās 7287/16384 domājamas daļas, no
zemesgabala ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējumu 8015
003 1563, platība 2883 m², funkcionāli saistīto dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kuri zemi nav
izpirkuši pie dzīvokļa īpašuma iegādes.
2. Iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes īpašuma ar adresi Jaunatnes iela 8,
Siguldas, Siguldas novads, kad. Nr. 8015 0031563, 563/16384 domājamās daļas, atbilstoši
īpašumā esošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Jaunatnes ielā 8,
Siguldā, Siguldas novadā, iesniedzis dzīvokļa Jaunatnes ielā 8-16, Siguldā, Siguldas novadā,
īpašnieks E.M.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000201377 datiem, ēku (būvju) nekustamais īpašums ar adresi Jaunatnes
iela 8, Siguldā, ar kadastra Nr. 8015 503 0005, ir saistīts ar zemesgabalu Jaunatnes iela 8,
Sigulda, Siguldas novads, 2883 m2 platībā. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000159025 datiem, zemes
īpašums ar adresi Jaunatnes iela 8, Siguldā, ar kadastra Nr. 8015 003 1563, pieder attiecīgo
dzīvokļu īpašumu Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 20, 21 īpašniekiem 9097/16384 domājamo
daļu un Siguldas novada pašvaldībai 7287/16384 domājamo daļu apmērā.

4. E.M. īpašuma tiesības uz 563/16384 domājamām daļām, proporcionāli īpašumā esošajām
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas
novadā, ir reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000201377 16.
5. SIA „Invest - Rīga’ Cēsis” ir veikusi nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas
novadā, 7287/16384 zemesgabala domājamo daļu novērtējumu. Saskaņā ar sniegto atzinumu,
nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā 7287/16384 zemesgabala
domājamo daļu, iespējamā tirgus vērtība ir 7900,00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro
un 00 centi). Nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi sastāda 169,40 EUR, t.sk. PVN
(viens simts sešdesmit deviņi euro, un 40 centi). Kopējā pārdošanas summa par 7287/16384
domājamām daļām sastāda 8069,40 EUR (astoņi tūkstoši seši simti deviņi euro, 40 centi).
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 2¹.panta trešo daļu „atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās
likuma normas, kurās noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma
tiesību subjekti, 4.panta pirmo daļu „atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai”, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve),
samērīgi savai ēkas (būves) daļai”, 5.panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”,
8.panta otro daļu „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā
kārtība”, 9.panta otro daļu „institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija”, 44.panta septīto
daļu „publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā,
44.panta ceturto daļu, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai
personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām)” un
2014.gada 29.decembra Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.14, §1), Finanšu komitejas 2015.gada 8.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §7), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, J.Strautmanis,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Atsavināt E.M. 563/16384 domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8,
Siguldā, Siguldas novadā, proporcionāli īpašumā esošajām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, par 610,36
EUR (seši simti desmit euro un 36 centi), zemes vienības novērtēšanas izdevumi
proporcionāli atsavināmajām domājamām daļām 13,09 EUR (trīspadsmit euro un 09
centi) apmērā, kur kopējā 563/16384 domājamo daļu pārdošanas cena ir 623,45 EUR
(seši simti divdesmit trīs euro un 45 centi).
2. Domājamo daļu atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai
E.M.
3. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

3.§

Par pašvaldībai piederošo 563/16384 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes ielā 8,
Sigulda, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Izskatot 2014.gada 15.oktobra Domes lēmumu „Par zemesgabala Jaunatnes ielā 8,
Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai” (Nr.19.,§4), Siguldas novada Domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2014.gada 29.decembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.14.,§1), Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 8.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §8) un saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmo
daļu, 4.panta ceturtās daļas 4. punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
J.Zilvers, J.Strautmanis, M.Malcenieks, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldībai piederošo 563/13684 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 1563, atsavināšanas paziņojuma
E.M.
Ierodas deputāte Ņ.Balode. Turpmāk balsojumā piedalās 10 deputāti.

4.§
Par pašvaldības autonomās funkcijas deleģēšanu mednieku biedrībām
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
locekle E.Adlere
Lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu
īstenošanu, Siguldas novada pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam 2014.gada 11.septembra līgumam
ar Lauku atbalsta dienestu “Par atbalsta saņemšanu”, kurā paredzēts, ka Dienests piešķir Atbalsta
saņēmējam finanšu līdzekļus 5 563,26 EUR, t.sk. PVN, ir iegādājusies dzesētavas, kas
paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību
produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai
nepieciešamajiem paraugiem. Finanšu līdzekļi ir saņemti saskaņā ar 2014. gada 13.augusta
publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5.8-2.1-00ec-101-14-49
no akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži”, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 2014. gada
1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu
līdzekļu administrēšanu”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā ir uzskaitītas pašvaldību autonomās
funkcijas un 18.punktā noteikta autonomā funkcija – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanā. Augstākminētās normas trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība ar deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums.
Valsts pārvaldes likuma 40.panta otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu
var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot
šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu, kas izriet no
pašvaldību autonomajām funkcijām deleģēt paredz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešā daļa
(ārējais normatīvais akts), savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrajā un trešajā
daļā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz augstāk minētajiem uzdevumiem – nodrošināt
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas
uzglabāšanu, kā arī Pārtikas un veterinārā dienestu ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.
Līdz ar to secināms, ka pašvaldība ir tiesīga deleģēt minētos uzdevumus privātpersonai.

Ņemot vērā augstākminēto, visefektīvāk minētos uzdevumus – nodrošināt pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanu,
kā arī Pārtikas un veterinārā dienestu ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem, spēj veikt
medību tiesību lietotāji. Minēto uzdevumu veikšanai nepieciešams slēgt līgumu par dzesētavu
nodošanu lietošanā Siguldas novada teritorijā reģistrētajiem četriem lielākajiem medību tiesību
lietotājiem biedrībām: “Mores pagasta mednieku biedrība”, reģ. Nr. 40008031668, „Mednieku
un makšķernieku klubs „Allažnieks””, reģ. Nr.40008060489, „Medību un sporta klubs "Krīvi"”,
reģ. Nr.40008048857, un „Mednieku - makšķernieku klubs „Zēgevalde”’, reģ.Nr.40008038929.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
pirmajā daļā ir noteikts aizliegums publiskas personas mantu nodot bezatlīdzības lietošana
privātpersonām. Izņēmums ir paredzēts likuma 5. panta otrajā daļā, ja mantu privātpersonai
nodot bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas
personas pakalpojumu sniegšanai.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta otrā daļa nosaka, ka deleģējot pārvaldes
uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi pilnvarotā persona atrodas tās
iestādes padotībā, kura slēdz līgumu, savukārt minētā panta sestā daļa nosaka pilnvarotās
personas pienākumu sniegt informāciju, ko iestādes prasa sakarā ar deleģētā uzdevuma izpildi.
Līdz ar to, deleģēšanas līgumā nepieciešams noteikt privātpersonu pienākumu regulāri sniegt
informāciju, Siguldas novada pašvaldībai un Pārtikas un veterinārajam dienestam par deleģēto
uzdevumu izpildi.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, veicot iepirkuma procedūru, tika
noskaidrots vislētākais piedāvājums, uz kura pamata ir iegādātas 4 (četras) dzesētavas (aukstuma
skapji/vitrīnas) par kopējo summu 5808,00 EUR. Izmaksu starpību 244,74 EUR apmērā,
vienādās daļās, saskaņā ar 2014.gada 11.septembra noslēgtā līguma ar Lauku atbalsta dienestu
“Par atbalsta saņemšanu” 2.3.punktu, par attiecīga lieluma saldētavu iegādi, sedza biedrības
“Mores pagasta mednieku biedrība” un „Mednieku – makšķernieku klubs “Zēgevalde“”.
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 18. punktu un trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, 41.panta otro
un trešo daļu, 43.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta trešo daļu, un 2015.gada 8.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (Nr.1,
§6), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (D.Dukurs, J.Zilvers, J.Strautmanis, M.Malcenieks,
Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1
(U.Mitrevics), Dome nolemj:
1. Deleģēt biedrībām “Mores pagasta mednieku biedrība”, reģ. Nr. 40008031668, „Mednieku
un makšķernieku klubs „Allažnieks””, reģ. Nr.40008060489, „Medību un sporta klubs
"Krīvi””, reģ. Nr.40008048857, „Mednieku - makšķernieku klubs „Zēgevalde””,
reģ.Nr.40008038929 pašvaldības autonomo funkciju – veikt civilās aizsardzības pasākumu
Āfrikas cūka mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanai, ievērojot 2014.gada 18.februāra
Ministra kabineta pieņemto informatīvo ziņojumu „Par Āfrikas cūku mēra profilakses
pasākumiem medību jomā”.
2. Deleģējuma ietvaros nodot bezatlīdzības lietošanā:
2.1.biedrībai „Mores pagasta mednieku biedrība” dzesētavu (aukstuma skapis/vitrīna),
inventāra Nr. 2123286, bilances vērtība 1754,50 EUR;
2.2. biedrībai „Mednieku - makšķernieku klubs “Zēgevalde”” dzesētavu (aukstuma
skapis/vitrīna), inventāra Nr. 2123287, bilances vērtība 1754,50 EUR;
2.3.biedrībai „Mednieku un makšķernieku klubs “Allažnieks”” dzesētavu (aukstuma
skapis/vitrīna), inventāra Nr. 2123288, bilances vērtība 1149,50 EUR;
2.4.biedrībai „Medību un sporta klubs “Krīvi”” dzesētavu (aukstuma skapis/vitrīna),
inventāra Nr. 2123289, bilances vērtība 1149,50 EUR.

3. Deleģējuma līgumos ietvert pienākumu katru gadu līdz 1.februārim sniegt Siguldas novada
pašvaldībai rakstisku informāciju par bezatlīdzības lietošanā nodotās dzesētavas (aukstuma
skapis/vitrīna) izmantošanu.
4. Deleģējuma līgumos ietvert nosacījumu, ka līgums tiek lauzts un dzesētava jānodod atpakaļ,
ja tā netiek lietota atbilstoši deleģējuma līgumā ietvertajam mērķis – īstenot Āfrikas cūku
mēra un klasiskā cūka mēra ierobežošanas pasākumus.
5. Deleģējuma līgumus ar lēmuma 2.punktā minētajām biedrībām noslēgt uz 5 (pieciem)
gadiem.
5.§
Par Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Lai papildinātu Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu Siguldas pilsētā, kas izveidots
ar Siguldas pilsētas Domes 2008.gada 10.septembra lēmumu „Par zemes kompensācijas fondu”
(protokols Nr.18, §12) un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu un 6. panta pirmo un piekto
daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26¹. pantu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu Ministru kabineta 2008. gada 19.
maija noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī
kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un
kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem” 4., 7., 8., 9. un 13.punktu, 2015.gada 8.janvāra Finanšu komitejas atzinumu
(prot. Nr.1, §2), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers,
J.Strautmanis, M.Malcenieks, Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:

Nr.p.k.

1.1.

1.2.

1.3.

1. Iekļaut Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā zemes vienības:
Kadastra
Platība
Adrese
Vēsturiskā
NĪLM Plānotā
apzīmējums
m2
vai nosaukums
kadastrālā
kods (atļautā)
vērtība
izmantošana
Ls/euro
8015 002
20000
Peldu iela 7, Sigulda,
50000/71143
0800 Publiskās
3905
Siguldas novads
0900 apbūves
teritorijas
(P)
8015 002
2259
Satezeles iela 13,
4066/5785
0702 Daudzstāvu
0065
Sigulda,
dzīvojamā
Siguldas novads
apbūve (DzD)
8015 002
380
„Starpgabals pie Senču
494/703
0601 Mazstāvu
0066
ielas”, Sigulda, Siguldas
dzīvojamā
novads
apbūve
(DzM)
2. Zemes īpašumam ar kad. Nr. 8015 002 0056, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz.
8015 002 0065, mainīt nosaukumu „Starpgabals pie Satezeles ielas 11”, Sigulda,
Siguldas novads, uz adresi Satezeles iela 13, Sigulda, Siguldas novads.
3. Noteikt zemes vienībām lietošanas tiesību aprobežojumus:
3.1. Peldu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz. 8015 002 2905:
3.1.1. vides un dabas resursu bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu;

3.1.2. Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija.
3.2.Satezeles iela 13, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz. 8015 002 0065:
3.2.1. aizsargjosla gar ielu - sarkanā līnija;
3.2.2. aizsargjoslas teritorija gar gāzes vadu ar spiedienu
megapaskāliem;
3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu.

līdz

0,4

3.3.”Starpgabals pie Senču ielas”, Sigulda, Siguldas novads, 8015 002 0066:
3.3.1. aizsargjosla gar ielu – sarkanā līnija;
3.3.2. vides un dabas resursu bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu.
Ierodas deputāts M.Zīverts. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

6.§
Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada 8
mēnešiem (janvāris – augusts) sadali
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 2015.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas sēdes 2014.gada 13.septembra lēmumu, Izglītības un kultūras
komitejas 2015.gada 7.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §2), kā arī Finanšu komitejas
2015.gada 8.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §3), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, J.Strautmanis, M.Malcenieks, Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (G.Zvejnieks), Dome nolemj:
1. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2015.gada 8 mēnešiem
(janvāris – augusts) interešu izglītības pedagogu algām 63 964,00 EUR apmērā, interešu
izglītības programmu realizēšanai, atbilstoši Siguldas novada interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam. Piešķirto mērķdotāciju interešu
izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām 3 880,00 EUR apmērā, sadalīt atbilstoši
pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz
2014.gada 1.septembri.
Darba
Kvalitātes Kopā
Izglītības iestāde
samaksa piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
1.1. Allažu pamatskola
7264,00
408,00
7672,00
1.2. Mores pamatskola
2823,00
208,00
3031,00
1.3. Laurenču sākumskola
3225,00
0
3225,00
1.4. Siguldas 1.pamatskola
5450,00
408,00
5858,00
1.5. Siguldas pilsētas vidusskola
6450,00
720,00
7170,00
1.6. Siguldas Valsts ģimnāzija
9688,00
864,00
10552,00
1.7. Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
7077,00
464,00
7541,00
1.8. Siguldas Sporta skola
4840,00
320,00
5160,00
1.9. Siguldas novada Jaunrades centrs
17147,00
488,00
17635,00
63964,00 3880,00 67844,00

2. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem
sadalīt interešu izglītības pedagogiem, saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
7.§
Kārtība, kādā sadala 2015.gada 8 mēnešiem 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 2015. gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 7.janvāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.1, §1), kā arī Finanšu komitejas 2015.gada 8.janvāra sēdes atzinumu (prot.
Nr.1,§ 4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers, J.Strautmanis,
M.Malcenieks, Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2015.gada 8
mēnešiem (janvāris – augusts), bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai 218568,00 EUR (tai skaitā 8704,00 EUR
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi) sadalīt atbilstoši normēto 5-6
gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2014.gada 1.septembri un pedagogu
kvalitātes pakāpēm un slodzēm atbilstoši tarifikācijām uz 2014.gada 1.septembri.
Darba
Kvalitātes Kopā
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
56080,00
1513,00
57593,00
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
47816,00
2207,00
50023,00
1.3. Pirmskolas
izglītības
iestādei 28696,00
1513,00
30209,00
„Pīlādzītis”
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
37776,00
1734,00
39510,00
1.5. Pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” 14440,00
410,00
14850,00
1.6. Allažu
pamatskolas
pirmskolas 8688,00
631,00
9319,00
izglītības grupām
1.7. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības 5080,00
449,00
5529,00
grupai
1.8. Siguldas novada Jaunrades centra 11288,00
247,00
11535,00
pirmskolas izglītības grupai
209864,00 8704,00 218568,00
2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm
2015.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts), 8 808,00 EUR apmērā, iedalīt pirmskolas
izglītības iestādei „Ieviņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu bērniem
ar valodas traucējumiem, finansējumam.

3. No piešķirtās mērķdotācijas 1 627 168,00 EUR Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 900,00
EUR mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas novirzīt metodiskā
darba organizēšanai Siguldas novadā. Metodiskajam darbam iedalīto mērķdotāciju
novirzīt uz izglītības iestādēm, kurās strādā ar Siguldas novada Domes rīkojumu
apstiprinātie metodisko apvienību vadītāji.
4. Atlikušo mērķdotāciju sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam izglītības iestādēs uz
2014.gada 1.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 2014.gada 3.septembra noteikumiem „Par kārtību, kādā Siguldas
novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu novada skolās 2014./2015.mācību
gadam”. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām 80 968,00 EUR
apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm atbilstoši
tarifikācijām uz 2014.gada 1.septembri.
Darba
Kvalitātes Kopā
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
4.1. Allažu pamatskolai
96192,00
6528,00
102720,00
4.2. Mores pamatskolai
116998,00
5280,00
122278,00
4.3. Laurenču sākumskolai
124040,00
4072,00
128112,00
4.4. Siguldas 1.pamatskolai
302399,00 18464,00 320863,00
4.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
477278,00 25712,00 502990,00
4.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
429293,00 20912,00 450205,00
1546200,00 80968,00 1627168,00
5. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
8.§
Par sadarbības līguma „Par XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku
organizēšanu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Siguldas Opermūzikas svētki ir unikāls notikums Latvijas kultūras dzīvē, kas labvēlīgi
ietekmē kultūras un tūrisma attīstību, tiek popularizēta opermūzikas kultūra ārpus Siguldas un
valsts robežām, kā arī tiek veicināta mākslinieku un kultūras organizāciju sadarbība un
mobilitāte. Siguldas novada Domei, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, ir pienākums rūpēties
par kultūras attīstību. Minētā likuma un ar Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembrī
apstiprināto „Konkursa nolikums par finansējuma piešķiršanu festivālu organizēšanai Siguldas
novadā” (Nr.23., §4), tiek piešķirts līdzfinansējums Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas
svētkiem.
Ir sagatavots līguma projekts ar biedrību „Siguldas Opermūzikas svētki”, ilggadēju
Siguldas Opermūzikas svētku rīkotāju, kurā vienojas par sadarbības nosacījumiem „XXIII
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki” organizēšanā.
Līguma projektam ir pievienota izstrādāta provizoriska XXIII Starptautisko Siguldas
Opermūzikas svētku izdevumu tāme, un Siguldas novada Domes ar Sadarbības līgumu pielīgto

saistību izpildei paredzēto līdzekļu provizoriskā tāme XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku nodrošināšanā. Tāmes ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un saskaņā ar 08.01.2015. Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.1, §5), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
J.Zilvers, J.Strautmanis, Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders, M.Zīverts, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret
– nav, atturas – 1 (M.Malcenieks), Dome nolemj:
1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar biedrību „Siguldas Opermūzikas svētki”, reģistrācijas
Nr.40008009972, juridiskā adrese Tērbatas iela 41/43 – 18, par sadarbību XXIII
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanā.
2. Apstiprināt Sadarbības līguma projektu par XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku organizēšanu ar biedrību „Siguldas Opermūzikas svētki”.
3. Apstiprināt Siguldas novada Domes ar Sadarbības līgumu pielīgto saistību izpildei
paredzēto līdzekļu provizorisko tāmi XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku
organizēšanā.
4. Uzdot organizēt Sadarbības līguma parakstīšanu Siguldas novada Sabiedrisko attiecību
pārvaldes vadītājai Diānai Kondratenko.
9.§
Par dalību Eiropas reģionālā attīstības fonda atklātā projektu konkursā
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Lai veicinātu Siguldas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanu un virzīšanu tirgū,
Siguldas novada pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra” 2015. gadā plāno dalību 10
starptautiskajās tūrisma izstādēs, kuras ir viens no svarīgākajiem tūrisma pārdošanas
pasākumiem gan profesionāļiem, gan apmeklētājiem augsti prioritārajos mērķa tirgos – Lietuvā,
Igaunijā, Krievijā, Somijā, Vācijā, Nīderlandē un Baltkrievijā.
Lai minētajam mērķim piesaistītu Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu,
Siguldas novada pašvaldības kopā ar Cēsu, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Inčukalna, Kocēnu un
Valmieras pašvaldībām ir sagatavojusi projekta iesniegumu atklātajam projektu iesniegumu
konkursam darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.
apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”, kurā iespējams iegūt ERAF
līdzfinansējumu 70% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Siguldas novada Domes kā projekta
partnera projekta izmaksas sastāda 3 755,55 EUR t.sk. PVN, no kuriem atgūstami ir 539,94
EUR, t.sk. PVN. Siguldas novada Domes kā projekta partnera ceļa, naktsmītņu un komandējumu
izmaksas sastādīs 7258,00 EUR t.sk. PVN, no kuriem atgūstami 5 080,60 EUR t.sk. PVN.
Siguldas novada Domes projekta izmaksu daļas priekšfinansēšanai 2015.gada budžetā paredzēt
projekta finansējumu 100% apmērā 11 013,55 EUR, t.sk. PVN, no kuriem atgūstami 5 620,54
EUR, t.sk. PVN.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās
daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, un 2015.gada 8.janvāra Finanšu komitejas
atzinumu (prot. Nr.1, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers,
J.Strautmanis, M.Malcenieks, Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma
2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” atklātajā projektu
iesniegumu konkursā kā partnerim ar projektu „Gaujas nacionālā parka teritorijas kā
starptautiska tūrisma galamērķa veicināšana.”
2. Paredzēt Siguldas novada Domes projekta izmaksu daļas finansējumu 2015.gada budžetā
11 013,55 EUR, t.sk. PVN, apmērā.

Sēdes vadību pārņem Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers.

10.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2014.gada 29.decembra
iesniegumu un pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, un saskaņā ar Finanšu
komitejas 08.01.2015. atzinumu (prot. Nr.1, §13), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (D.Dukurs,
J.Zilvers, J.Strautmanis, Ņ.Balode, M.Malcenieks, I.Paegle, Ē.Čoders, M.Zīverts, E.Viļķina,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (U.Mitrevics), Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam:
1.1. papildatvaļinājuma neizmantoto daļu – 3 darba dienas – no 2015.gada 9.janvāra
līdz 13.janvārim.
1.2. ikgadējā atvaļinājuma daļu – 4 kalendāra dienas – no 2015.gada 14.janvāra līdz
16.janvārim un 26.janvārī – par darba periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada
30.jūnijam.
2. U.Mitrevica darba pienākumus no 2015.gada 9.janvāra līdz 16.janvārim un 26.janvārī
uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līgai
Sausiņai.
Sēdi turpina vadīt Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.

11.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu
un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2015.gada 8.janvāra sēdes atzinumu,
(prot. Nr.1, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Zilvers,
J.Strautmanis, M.Malcenieks, Ņ.Balode, I.Paegle, Ē.Čoders, E.Viļķina, G.Zvejnieks, M.Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” projektu.
2. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:45
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 28.janvārī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2015.gada 21.janvārī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece

