2014.gada 5.februārī

Siguldā

Nr.4

Sēdes darba kārtība:
1. Par kredīta ņemšanu.
2. Par kredīta ņemšanu.
3. Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
4. Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A,
Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par lēmumu atcelšanu.
7. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošai zemei.
8. Par noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā
organizējama skolēnu nodarbinātība” apstiprināšanu.
9. Par noteikumiem par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs.
10. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs.
11. Par atteikšanos no atlīdzības par Domes deputāta pienākumu pildīšanu.
12. Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas sastāvā.
13. Par saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Siguldas novada Domes 31.07.2013.
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Siguldas novadā” precizēšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.38 „Grozījumi Siguldas novada Domes 2006.gada
1.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas
novadā” precizēšanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.53 „Grozījumi 2013. gada 31. jūlija Siguldas novada
Domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas brīvpieejas sporta un rotaļu
laukumu kārtības noteikumi” precizēšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Guntars Zvejnieks, Ņina Balode, Ināra
Paegle, Ēriks Čoders, Māris Malcenieks, Ilmārs Lipskis, Jānis Lazdāns
Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers – darba noslogotības dēļ, Dainis Dukurs – darba noslogotības
dēļ, Eva Viļķina - darba noslogotības dēļ, Indra Ozoliņa - darba noslogotības dēļ, Mārtiņš Zīverts
- darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes
vadītāja Jeļena Zarandija, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija
Bruģe, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe,
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Pašvaldības policijas juriste Kristīne Baltiņa, Juridiskās pārvaldes jurists Aldis Vecvanags,
Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Kondratenko, Sabiedrisko attiecību speciāliste
Liene Jurkāne
Piedalās: P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Preses pārstāvis Ivars
Raudziņš („Siguldas Avīze”), Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:45
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 4 papildjautājumiem – „Par Siguldas sporta kompleksa projekta vadību un
realizāciju nodošanu pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra””, „Par aizliegumu
uzbraukt un atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs”, „Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2014.gada 22.janvāra Instrukcijā „Par Siguldas novada pašvaldības
atbalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību privātajām izglītības iestādēm”” un „Par Domes
priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 4 papildjautājumiem:
16. Par Siguldas sporta kompleksa projekta vadību un realizāciju nodošanu pašvaldības
aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra””,
17. Par aizliegumu uzbraukt un atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus
ūdenstilpēs.
18. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 22.janvāra Instrukcijā „Par
Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību privātajām
izglītības iestādēm”.
19. Par Domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

1.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja, galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar
Siguldas novada Domes 2014.gada 5.februāra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §2),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1.

2.
3.

Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Saimniecības ēkas fasāžu
vienkāršotai renovācijai Pils ielā 16, Sigulda, būvniecībai EUR 45 799,22 (četrdesmit
pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro 22 centi) apmērā.
Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto
gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2029.gada februāra mēnesim.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2015.gada februāra
mēnesis.
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Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
2.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja, galvenā grāmatvede D.Spriņķe
4.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar
Siguldas novada Domes 2014.gada 5.februāra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §3),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1.

2.
3.
4.

Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Pirmskolas izglītības iestādes Skolas
ielā 5 būvniecībai EUR 48 042,15 (četrdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit divi euro 15
centi) apmērā.
Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2029.gada februāra mēnesim.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2015. gada februāra mēnesis.
Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

3.§
Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, Dome konstatē:
1.

2.
3.

Atbilstoši Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumam „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas – automašīnas Kia Carens nodošanu atsavināšanai”
(prot.Nr.14.,§2) un 2013.gada 4.decembra lēmumam „Par pašvaldībai piederošās
kustamās mantas – transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 otras izsoles
noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.25,§3), pašvaldībai piederošā transporta
līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414, izsole notika 2014.gada 13.janvārī, par ko tika
noformēts Izsoles protokols Nr.2.
Kustamo mantu - transporta līdzekli Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 nosolīja un izsolē
uzvarēja G.Z. par 1095,61 euro (viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro un 61 cents).
G.Z. par kustamo mantu - transporta līdzekli Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 norēķinājās
pilnā apmērā 2014.gada 16.janvārī, ieskaitot pirkuma maksu Siguldas novada pašvaldības
budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts a/s SEB bankā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 30.pantu,
34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 4.decembra lēmumu „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414 otras
izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.25, §3), Siguldas novada Domes 2014.gada
22.janvāra lēmumu „Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414
izsoles protokola apstiprināšanu” (prot. Nr.2, §12) un Finanšu komitejas 2014.gada 5.februāra
atzinumu (prot. Nr.3, §4), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt kustamās mantas - transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. Nr. FC 5414, izsoles
rezultātus.
2. Izslēgt transporta līdzekli no Siguldas novada Domes bilances.
4.§
Par kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, Dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta lēmumam „Par pašvaldībai
piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane nodošanu atsavināšanai”
(prot.Nr.17.,§15) un 2013.gada 4.decembra lēmumam „Par pašvaldībai piederošās kustamās
mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 jaunas izsoles noteikumu
projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.25.,§5), pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Renault
Megane, reģ. Nr. EA 3280, izsole notika 2014.gada 13.janvārī, par ko tika noformēts Izsoles
protokols Nr.1.
2. Kustamo mantu - transporta līdzekli Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 nosolīja un izsolē
uzvarēja S.L. par 455,32 euro (četri simti piecdesmit pieci euro un 32 centi).
3. S.L. par kustamo mantu - transporta līdzekli Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280 norēķinājās
pilnā apmērā 2014.gada 15.janvārī, ieskaitot pirkuma maksu Siguldas novada pašvaldības
budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts a/s SEB bankā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 30.pantu, 34.pantu
un 36.panta pirmo daļu, Siguldas novada Domes 2013.gada 4.decembra lēmumu „Par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280
jaunas izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot. Nr.25, §5), Siguldas novada Domes
2014.gada 22.janvāra lēmumu „Par kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ.
Nr. EA 3280 izsoles protokola apstiprināšanu” (prot.Nr.2 §12) un Finanšu komitejas 2014.gada
5.februāra atzinumu (prot. Nr.3, §5, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt kustamās mantas - transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. Nr. EA 3280,
izsoles rezultātus.
2. Izslēgt transporta līdzekli no Siguldas novada Domes bilances.
5.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā,
Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes 2014.gada 20.novembra sēdes lēmumu „Par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā nodošanu atsavināšanai”
(prot.Nr.24.,§38) un saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas pirmo punktu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Finanšu komitejas
2014.gada 22.janvāra atzinumu (prot. Nr.2, §11), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders,
M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8042 004 0427, sastāvošu no
zemesgabala 0,1274 ha platībā, lēmuma pielikumā pievienotos izsoles noteikumus.
2. Siguldas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un
veikt izsoles procedūru normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6.§
Par lēmumu atcelšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot R.R., (adrese), iesniegumu ar lūgumu atcelt Siguldas novada Domes 2007.gada
1.augusta un 2011.gada 30.novembra lēmumus un Siguldas novada Būvvaldes 2012.gada
18.aprīļa lēmumu, Dome konstatē:
1. 2007.gada 1.augustā Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.16, §10) „Par
nekustamo īpašumu sadalīšanu un adreses piešķiršanu”, ar kuru ir apstiprināts lokālais zemes
ierīcības projekts nekustamiem īpašumiem Ventas ielā 5 un Ventas ielā 5A, Siguldā (kadastra
numuri 8015 004 0101 un 8015 004 0119), Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai, nolemjot,
ka no nekustamā īpašuma Ventas iela 5, tiek atdalīta zemes vienība 347 m2 platībā un
pievienota nekustamam īpašumam Ventas iela 5A.
2. 2007.gada 21.augustā nekustamo īpašumu Ventas iela 5 un Ventas iela 5A, Siguldā,
īpašnieki R.R. un R.E. noslēdza Pirkuma līgumu, ar kuru nekustamā īpašuma Ventas iela 5,
Siguldā īpašnieks R.R. pārdeva, bet nekustamā īpašuma Ventas iela 5A, Siguldā īpašnieks
R.E. nopirka atdalīto zemes vienību 347 kv.m platībā.
3. Siguldas novada Dome 2007.gada 1.augustā pieņēma lēmumu „Par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (protokols Nr.16, §10), ar kuru apstiprināts zemes
ierīcības projekts īpašumu Ventas iela 5 un Ventas iela 5A, Siguldā, Siguldas novadā, robežu
pārkārtošanai. Pamatojoties uz šo lēmumu tika izstrādāti jauni zemes robežu, apgrūtinājumu
un situācijas plāni (21.12.2007), kas tika reģistrēti VZD kadastra informācijas sistēmā.
Īpašuma tiesības Rīgas rajona Tiesas zemesgrāmatu nodaļā, pamatojoties uz 2007.gada
21.augusta noslēgto Pirkuma līgumu netika grozītas.
4. R.R., īpašuma Ventas ielas 5, Siguldā, īpašniekam, akciju sabiedrība „Hansabanka”, nodokļu
maksātāju kods 40003074764, noteikusi aizliegumu, bez rakstiskas piekrišanas nekustamo
īpašumu atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un
grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību (ieraksts 9.1, atzīme, Siguldas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.39).
5. R.E., īpašuma Ventas iela 5A, Siguldā, īpašniekam, akciju sabiedrība „SEB Latvijas
Unibanka”, nodokļu maksātāju kods 40003151743, noteikusi aizliegumu, bez rakstiskas
piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, mainīt, sadalīt un, apgrūtināt ar lietu
tiesībām, izdarīt jebkādas darbības, kuras var būtiski samazināt nekustamā īpašuma vērtību
(ieraksts 1.1.atzīme, Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000176122).
6. Lēmuma 4. un 5. punktā minētie ieraksti liedza īpašniekiem iespēju veikt zemes robežu
pārkārtošanu, jo banku piekrišana zemesgabalu robežu pārkārtošanai netika saņemta.
2010.gada 9.jūnijā nekustamo īpašumu Ventas iela 5 un Ventas iela 5A, Siguldā, īpašnieki
R.R. un R.E. noslēdza 2007.gada 21.decembra Pirkuma līguma Atcēlēj līgumu.
7. Saskaņā ar R.E. un R.R., 2011.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt
zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai (atjaunojot iepriekšējo stāvokli atbilstoši
2007.gada 21.decembra Pirkuma līguma Atcēlējs līgumam ) starp nekustamiem īpašumiem
ar adresi Ventas iela 5, Sigulda, Siguldas novads (kad. apz. 8015 004 0101) un Ventas iela
5A, Sigulda, Siguldas novads (kad. apz. 8015 004 0119), Siguldas novada Dome 2011.gada
30.novembrī pieņēma lēmumu „Par zemes ierīcības projektu” un deva atļauju izstrādāt zemes
ierīcības projektu robežu pārkārtošanai (iepriekšējo robežu atjaunošanai, prot. Nr.23, §3).
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8. 2012.gada 18.aprīlī Siguldas novada Būvvalde pieņēmusi lēmumu „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu” (prot. Nr.16, §7).
9. Sakarā ar īpašnieka maiņu un bankas aizliegumu pārkārtot īpašuma robežas, Nekustamā
īpašuma kadastra informācijas sistēmā nepieciešams reģistrēt īpašumu Ventas iela 5, Siguldā,
Siguldas novadā, kad. nr. 8015 004 010, un Ventas iela 5A, Siguldā, Siguldas novadā, kad.
Nr. 8015 004 0119, zemes robežu plānus pirms robežu pārkārtošanas 2007.gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
24.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīva procesa likuma 83.panta pirmās daļas 2.punktu,
85.panta otrās daļas 2.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 22.janvāra
atzinumu (prot.Nr.2, §6), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atcelt Siguldas novada Domes 2007.gada 1.augusta lēmumu „Par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (prot. Nr.16, 10§).
2. Atcelt Siguldas novada Domes 2011.gada 30.novembra lēmumu „Par zemes ierīcības
projektu” (prot. Nr. 23, §3).
3. Atcelt Siguldas novada Būvvaldes 2012.gada 18.aprīļa lēmumu “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu” (prot. Nr. 16, §7).
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
7.§
Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošai zemei
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas priekšlikumu par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar nosaukumu
“Stāvlaukums Kaķīšos”, Sigulda, Siguldas novads, kad apz. 8015 002 0069, platības
precizēšanu, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2009. gada 16.decembra lēmumu „Par zemes gabalu
piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pilsētā” (prot. Nr. 28, §38) zemes vienība ar
nosaukumu „Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002 0069,
piekrīt Siguldas novada pašvaldībai un ir nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
Zemes vienības platība noteikta 557 m2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – atsevišķi
nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).
2. SIA „Meridiāns 24”, reģ. Nr. 40003937520, juridiskā adrese „Meža miers 2”-3, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, veicot Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
nosaukumu „Stāvlaukums Kaķīšos”, Sigulda, Siguldas novads, kad.apz. 8015 002 0069,
kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatēta zemes vienības kopplatības neatbilstība Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošai reģistrētai platībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, 24.panta
pirmās daļas 2.punktu, 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” 287.punktu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 22.janvāra
atzinumu (prot. Nr.2, §12), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
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Siguldas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar nosaukumu „Stāvlaukums
Kaķīšos”, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz. 8015 002 0069, apstiprināt uzmērīto platību 708
m2 .
8.§
Par noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā
organizējama skolēnu nodarbinātība” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 8.janvāra
sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §6), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada Domes noteikumu projektu
„Noteikumi par kārtību, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu
nodarbinātība”.
2. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes
2012.gada 7.martā apstiprinātos noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā organizējami
nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Siguldas novadā” (prot. Nr.5, §2).
9.§
Par noteikumiem par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada
pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Izglītības likums” 17.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar
Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.1, §6), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienotos „Noteikumus par minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem „Noteikumus par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs”, kas pieņemti 2011.gada
23.februārī ar Siguldas novada Domes lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4).
10.§
Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ministru kabineta noteikumu Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.²
punkts nosaka, kā aprēķināt izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības
iestādē, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Saskaņā ar minēto Siguldas novada Domes
Finanšu pārvalde ir veikusi aprēķinu (pievienots kā pielikums Nr.1) par vienam izglītojamajam
nepieciešamajām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē, lai īstenotu pirmsskolas izglītības
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programmu un Siguldas novada pašvaldība varētu sniegt atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 „Kārtība,
kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 5.punktu, Ministru Kabineta 1999.gada
13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.punktu, Siguldas novada
Domes 2014.gada 22.janvāra instrukciju „Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas
un izmaksas kārtību privātajām izglītības iestādēm”, Siguldas novada Domes Izglītības un
kultūras komitejas 2014.gada 5.februārī (prot. Nr.3, §3) atzinumu un Finanšu komitejas
2014.gada 5.februāra (prot. Nr.3,§ 1), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas EUR 108 (simtu astoņi
euro) apmērā mēnesī, lai īstenotu pirmsskolas izglītības programmu Siguldas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs.
11.§
Par izmaiņām Publisko izklaides un svētku pasākumu
iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Ar 2013.gada 11.septembra Siguldas novada Domes lēmumu „Par izmaiņām Publisko
pasākumu komisijas sastāvā” (prot.Nr.19, §11) tika izveidota Publisko izklaides un svētku
pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija šādā sastāvā: Jolanta Borīte, Māris Garjānis, Didzis
Skrodelis, Dana Spulle un Karīna Putniņa. Lai pilnveidotu Publisko izklaides un svētku
pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas darbu, ir nepieciešams palielināt komisijas locekļu
skaitu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un ņemot vērā Izglītības
un kultūras komitejas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §1), atklāti balsojot, ar
10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle,
J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Iecelt Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā:
1. komisijas locekli Līgu Sausiņu;
2. komisijas locekli Lieni Jurkāni.
12.§
Par atteikšanos no atlīdzības par Domes deputāta pienākumu pildīšanu
Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
Izskatīja Guntara Zvejnieka 2014.gada 30.janvāra iesniegumu par Domes deputāta
pienākumu pildīšanu Siguldas novada Domē, nesaņemot atlīdzību no 2014.gada 6.februāra.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, Dome konstatē:
1. Guntars Zvejnieks ievēlēts par Siguldas novada Domes deputātu no politiskās partijas
„Reģionu alianse” 2013.gada pašvaldību vēlēšanās, no 2013.gada 13.jūnija pilda Domes
deputāta pienākumus un saņem atlīdzību par piedalīšanos pašvaldības Domes un komiteju sēdēs,
kā arī pilda Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktora pienākumus no 2008. gada 2.
janvāra.
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2. Guntars Zvejnieks, personas kods (..), deklarēta dzīvesvieta (..), saskaņā ar 2014.gada
30.janvāra iesniegumu ir atteicies saņemt atlīdzību par piedalīšanos pašvaldības Domes un
komiteju sēdēs un par citu deputātu pienākumu pildīšanu sakarā ar atrašanos bērna kopšanas
atvaļinājumā (Siguldas novada Domes 2014. gada 31. janvāra rīkojums Nr.2.7.1./27 „Par bērna
kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu G.Zvejniekam).
Dome uzskata, ka Guntaram Zvejniekam ir tiesības atteikties no atlīdzības par deputāta
pienākumu pildīšanu: par piedalīšanos pašvaldības Domes un komiteju sēdēs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 18. panta ceturto daļu deputāti „par piedalīšanos
Domes un komiteju sēdēs un par citu deputātu pienākumu pildīšanu domes deputāti saņem
atlīdzību”, 21. panta pirmās daļas 12. punktu tikai dome var „noteikt atlīdzību par deputāta
pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu
atlīdzināšanas kārtību”, un 2014.gada 5.februāra Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §6),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Neizmaksāt Domes deputātam Guntaram Zvejniekam, personas kods (..), atlīdzību par
piedalīšanos pašvaldības Domes un komiteju sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu
no 2014. gada 6. februāra.
2. Informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ka Guntars Zvejnieks, personas kods (,,), atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā no 2014.gada 7.februāra.
13.§
Par saistošo noteikumu Nr. 37 „Grozījumi Siguldas novada Domes 31.07.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”
precizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Vadoties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē „Par
saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un 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 22.01.2014. Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas atzinumu (prot. Nr.2, §2), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr.37 „Grozījumi Siguldas
novada Domes 31.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”, izdarot šādus grozījumus:
1. aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus „10 latiem” un skaitļus un vārdus „10 lati” ar skaitļiem
un vārdiem „14,23 euro”,
2. aizstāt 5.punktā skaitļus un vārdus „10 latiem” un skaitļus un vārdus „10 lati” ar skaitļiem
un vārdiem „14,23 euro”,
3. aizstāt 6.punktā skaitļus un vārdus „10 latiem” un skaitļus un vārdus „10 lati” ar skaitļiem
un vārdiem „14,23 euro”,
4. aizstāt 7.punktā skaitļus un vārdus „10 lati” ar skaitļiem un vārdiem „14,23 euro”.
14.§
Par saistošo noteikumu Nr.38 „Grozījumi Siguldas novada Domes 2006. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā” precizēšanu
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Vadoties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē „Par
saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un 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 22.01.2014. Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas atzinumu (prot. Nr. 2, §3), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus Nr..38 „Grozījumi Siguldas
novada Domes 01.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas
novadā”, izdarot šādus grozījumus:
1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.daļu un 43.panta
1., 11.daļu un Būvniecības likuma 13., 15. pantu”.
2. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Izdarīt Siguldas novada Domes 01.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par rakšanas darbu
veikšanu Siguldas novadā” grozījumus un aizstāt Pielikuma Nr.2, 15. punktā apzīmējumu un
skaitli LVL 50,00 ar skaitli un vārdu „75,00 euro” un apzīmējumu un skaitli LVL 150,00 ar
skaitli un vārdu „215,00 euro”.”
15.§
Par saistošo noteikumu Nr. 53 „Grozījumi 2013.gada 31.jūlija Siguldas novada Domes
saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu kārtības
noteikumi” precizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes jurists A.Vecvanags
Vadoties no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē „Par
saistošajiem noteikumiem” norādītajiem iebildumiem un 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 22.01.2014. Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas atzinumu (prot. Nr. 2, §4), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Precizēt Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra saistošos noteikumus Nr.53
„Grozījumi 2013.gada 31.jūlija Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas
brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu kārtības noteikumi”, izdarot šādus grozījumus:
1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Siguldas
brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu kārtības noteikumi”.
2. izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”
16.§
Par Siguldas sporta kompleksa projekta vadību un realizāciju nodošanu pašvaldības
aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”
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Ziņo: Izpilddirektora p.i., Juridiskās pārvaldes vadītāja J.Zarandija
1. Ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.522 „Par Latvijas Nacionālā
valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem
paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” 1.1.1.apakšpunktā minēto, kā arī,
pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.501 „Par
Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu”, Izglītības un zinātnes
ministrija piešķir valsts budžeta līdzekļus 1`465`600 EUR (viens miljons četri simti sešdesmit
pieci tūkstoši seši simti euro) apmērā Siguldas sporta kompleksa būvniecībai. Projekta
īstenošanai valsts budžeta līdzfinansējums EUR 1`395`315 (viens miljons trīs simti deviņdesmit
pieci tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro) apmērā plānots arī 2015.gadā
2.Saskaņā ar 2014.gada februārī starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un
Siguldas novada Domi saskaņota sadarbības līguma 2.1.3. punktu Siguldas novada Dome ir
tiesīga deleģēt Pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”, turpmāk - Aģentūra,
nodrošināt Siguldas sporta kompleksa būvniecību.
3. Atbilstoši 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16). 8.3. punktam Aģentūra
nodrošina „Siguldas sporta un aktīvas atpūtas centra” attīstību un iekļaušanu aktīva sporta
tūrisma aprite; 22.punktam - darba plānu kārtējam gadam Aģentūra izstrādā atbilstoši vidēja
termiņa darbības stratēģijai un budžetam, nosakot gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo
rezultātu sasniegšanai veicamos pasākumus. Darba plānu apstiprina Dome; 30.punktam Aģentūras manta ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošā manta, kas nodota Aģentūras
valdījumā. Aģentūras darbību pārrauga Siguldas novada Dome saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
4. Publisko aģentūru likuma 23.panta pirmajā daļā noteikts, ka Pašvaldības aģentūra ir
pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas
pašvaldības kompetencē esošas funkcijas; 24.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka
pašvaldības aģentūrai var uzdot vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus
un programmas un 28.pantu – Dome uzrauga Aģentūras darbību.
Siguldas Sporta kompleksa projekta vadīšanu un realizāciju lietderīgi deleģēt pašvaldības
aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”, kura nodrošinās tā attīstību un iekļaušanu aktīva sporta
tūrisma apritē. Deleģēšanas gadījumā Siguldas novada Dome ir atbildīga par sadarbības līgumā
ietverto saistību izpildi.
5. Lai Izglītības un zinātnes ministrija varētu kontrolēt valsts dotācijas plūsmu Siguldas sporta
kompleksa būvniecības procesā, ir nepieciešams atvērt speciāli šim projektam norēķinu kontu
Latvijas Republikas Valsts kasē.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 5. punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publisko aģentūru likuma 23.panta pirmo daļu,
24.panta pirmās daļas 3.punktu, 28.pantu un 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.32
„Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20,
§16) 8.3. punktu, 22.punktu, 30. Punktu, saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
05.02.2014. atzinumu (prot. Nr.3, §23), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Deleģēt pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr. 90010201940,
juridiskā adrese Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150, vadīt un realizēt Siguldas sporta kompleksa
projektu.
2. Pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra” Siguldas sporta kompleksa projekta
realizācijai atvērt norēķinu kontu Latvijas Republikas Valsts kasē.
17.§
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Par aizliegumu uzbraukt un atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus
ūdenstilpēs
Ziņo: Pašvaldības policijas juriste K.Baltiņa
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā www.meteo.lv pieejamā
informācija liecina, ka trīs nedēļas Latvijā bija kailsals. Latvijas ūdenstilpēs notiek intensīvs
ledus veidošanās process. Ledus biezums dažādos ūdenstilpes posmos var būt ļoti atšķirīgs.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 2014.gada 4.februārī izziņa Nr.4-6/251 par
hidrometeoroloģiskiem apstākļiem apliecina, ka: „..ņemot vērā lokālos apstākļus, kas ietekmē
ledus stiprumu un vienmērīgumu (straumes, ūdens līmeņa izmaiņas, ledus struktūra u.c.
faktorus), ledus Siguldas novada ūdens objektos nav pietiekami drošs, lai uz tā atrastos ar
motorizētiem transporta līdzekļiem..”.
Siguldas novada Pašvaldības policija laikā no 2014.gada 22. janvāra līdz šim brīdim ir
saņēmusi sešus izsaukumus no iedzīvotājiem par to, ka mehāniskie transportlīdzekļi pārvietojas
pa Roķēnu ūdenskrātuves ledu.
Administratīvā akta izdošanas nepieciešamība ir saistīta ar sabiedrisko drošību. Ir
nepieciešama steidzama pašvaldības rīcība, izdodot administratīvo aktu konkrētas rīcības
novēršanai. 2011.gada 8.jūnija Siguldas novada saistošie noteikumi Nr.9 „Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” neparedz aizliegumu pārvietoties pa ūdenstilpes ledu ar
mehānisko transportlīdzekli.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu: ”..Administratīvais akts ir arī
tāds lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli
nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos (vispārīgais
administratīvais akts..”, 69.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 37.panta piekto daļu, un saskaņā ar
Finanšu/Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
§16), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Noteikt, ka Siguldas novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās ir aizliegts ar
mehānisko transportlīdzekli uzbraukt un atrasties uz ledus aizsalušās ūdenstilpēs, to starp,
uz ledus Gaujā, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams palīdzības sniegšanai vai
ūdenstilpes apsaimniekošanai, kā arī publisko pasākumu ietvaros, ja tie saskaņoti ar
Siguldas novada pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma
norises drošību.
2. Ievietot informāciju vietējās plašsaziņas līdzekļos un Siguldas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.sigulda.lv.
3. Administratīvais akts stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, Rīgā, LV-1007) mēneša laikā
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2014.gada 22.janvāra Instrukcijā „Par Siguldas
novada pašvaldības atbalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību privātajām izglītības
iestādēm”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1523
„Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
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izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, Izglītības likuma 17.panta otro
prim daļu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada
5.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.3,§7) un Finanšu komitejas 2014.gada 5.februāra sēdes
atzinumu (prot. Nr.3, §21), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, I.Lipskis, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns, Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2014.gada 22.janvāra Instrukcijā „Par Siguldas novada
pašvaldības atbalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību privātajām izglītības iestādēm” šādus
grozījumus:
Izteikt nolikuma 2.2. punktu šādā redakcijā: „kuri ir reģistrēti rindā uz vietu Pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē 1. pakāpes reģistrā vai apgūst obligāto 5-6 gadīgo pirmsskolas
izglītības programmu”.
19.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 03.02.2014. iesniegumu un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 5.februāra atzinumu (prot. Nr.3, §22), atklāti balsojot, ar
9 balsīm par (I.Lipskis, L.Sausiņa, J.Strautmanis, G.Zvejnieks, Ņ.Balode, I.Paegle, J.Lazdāns,
Ē.Čoders, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (U.Mitrevics), Dome nolemj:
Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam
atvaļinājuma daļu – 6 kalendāra dienas - no 2014.gada 6.februāra līdz 11.februārim.

ikgadējā

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17:10
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 19.februārī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada19.februārī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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