2014.gada 3.septembrī

Sigulda

Nr.16

Sēdes darba kārtība:
1. Par dalību projektā „50000&1 SEAPs” un līdzfinansējumu.
2. Par Siguldas novada Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas
novads” (prot. Nr.9., 17.§) atcelšanu.
3. Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra lēmuma „Par zemes iznomāšanu”
(prot. Nr. 22, §7) atcelšanu.
4. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 18.aprīļa lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesībām” (prot. Nr. 9, §12).
5. Par zemes Parka ielā 14, Siguldā, Siguldas nov., piederību.
6. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu.
8. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā,
Siguldas novadā, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par Siguldas novada pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas
Volkswagen Amaroc nodošanu atsavināšanai.
10. Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu
novada skolās 2014./2015.mācību gadam.
11. Kārtība, kādā sadala 2014.gada 4 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.
12. Par algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijas Siguldas novada skolu
direktoriem.
13. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pedagogiem.
14. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem.
15. Par grozījumiem 2012.gada 5.decembra Siguldas novada Domes lēmumā „Par mācību
maksas noteikšanu Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā”.
16. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par grozījumiem 2014.gada 27.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā”.
18. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
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Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ilmārs Lipskis, Ēriks Čoders, Māris Malcenieks, Jānis Zilvers, Dainis
Dukurs, Ņina Balode, Jānis Lazdāns, Ināra Paegle, Mārtiņš Zīverts, Māris Malcenieks, Guntars
Zvejnieks, Indra Ozoliņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina
Nepiedalās deputāti: Guntars Zvejnieks – darba noslogotības dēļ, Dainis Dukurs – darba
noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītāja p.i. Aldis
Vecvanags, Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Adlere, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Zane Krauze,
Personāla nodaļas vadītāja Ilze Kisila, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, Izglītības
pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Teritorijas plānotāja Zane Gatere, vecākais datortīklu
administrators Dzintars Strads, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga
Zālīte, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna
Kondratenko
Piedalās: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, P/A „Siguldas
attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:05
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 3(trīs) papildjautājumiem – „Par kredīta ņemšanu”, „Par kredīta ņemšanu” un
„Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekļa ievēlēšanu” un
izņemt no sēdes darba kārtības jautājumu Nr.14 „Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības
budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades
centra direktoriem”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, I.Lipskis, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Papildināt sēdes darba kārtību ar 3(trīs) papildjautājumiem:
19. Par kredīta ņemšanu.
20. Par kredīta ņemšanu.
21. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekļa
ievēlēšanu.
2. Izņemt no sēdes darba kārtības jautājumu Nr.14 „Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības
budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades
centra direktoriem”.
1.§
Par dalību projektā „50000&1 SEAPs” un līdzfinansējumu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Ir saņemts SIA „Ekodoma” piedāvājums iesaistīties projektā „50000&1 SEAPs”.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Komisijas programmas IntelligentEnergyEurope, kuras
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līdzfinansējuma apmērs ir 75% no kopējām projekta izmaksām. Projekta realizācijas laiks ir no
2014.gada 1.marta, līdz 2017.gada 28.februārim. Pašvaldības plānotais līdzfinansējums sastāda
1 936,00 EUR, t.sk. PVN.
Projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju energopārvaldības integrēšanai novada
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā, balstoties uz tādiem energopārvaldības standartiem kā
ISO50001, kas pašvaldībām ļauj sasniegt nepārtrauktu enerģijas patēriņa un izmaksu
samazinājumu, kā arī palīdzēt pašvaldībām pārvarēt šķēršļus, kas kavē Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plāna ieviešanu, kā arī iekšējas struktūras un procedūras uzlabošanu attiecībā uz
kvalitatīvu un ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanu.
2014.gada 16.aprīlī tika pieņemts Siguldas novada Domes lēmums „Par Siguldas novada
Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu un
izstrādes uzsākšanu”, kas jāizstrādā, lai noteiktu novada ilgtspējīgas enerģētikas attīstības
galvenos virzienus, kas jāievēro, plānojot un realizējot pasākumus energoapgādes un
energoefektivitātes nodrošināšanā.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.
punktu, 3.punktu, kā arī Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un
Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §1), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.Apstiprināt dalību projektā „50000&1 SEAPs” un noslēgt Vienošanos par sadarbību ar SIA
„Ekodoma” (pielikums Nr.2).
2. Paredzēt projektam nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 1 936,00 EUR, t.sk. PVN,
2014. un 2015.gada pašvaldības budžetā.
Pielikumā:
1. Projekta apraksts pielikumā Nr.1.
2. Vienošanās par sadarbību pielikumā Nr. 2.
2.§
Par Siguldas novada Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas
novads” (prot. Nr.9, §17) atcelšanu
Ziņo: Teritorijas plānotāja Z.Gatere
Pamatojoties uz A.A., (adrese), 2014.gada 31.jūlija iesniegumu par Siguldas novada
Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads” (prot. Nr.9, §17) atcelšanu,
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, un saskaņā ar Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 03.09.2014. atzinumu (prot. Nr.15, §22), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atcelt Siguldas novada Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads”
(prot. Nr.9, §17).
Lēmumu var pārsūdzēt 1 mēneša laikā no paziņošanas brīža Administratīvās rajona tiesas
Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
3.§
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Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra lēmuma „Par zemes
iznomāšanu” (prot. Nr. 22, §7) atcelšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra lēmumu “Par zemes
iznomāšanu” (protokols Nr. 22, 7.§), tika nolemts noslēgt zemes nomas līgumu ar E.B., (adrese),
par Siguldas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala ar nosaukumu „Mazkangari”, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējumus 8042 006 0051, 19,4 ha platībā nomu, bez
apbūves tiesībām, ar mērķi lauku tūrisma attīstībai. E.B. ir atteicies slēgt zemes nomas līgumu ar
Siguldas novada Domi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 03.09.2014. Finanšu komitejas atzinumu (prot.
Nr.15, §2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, I.Lipskis,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Atcelt Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra lēmumu „Par zemes iznomāšanu”
(prot. Nr. 22, §7).
Domes sēdē ierodas deputāts M.Malcenieks. Turpmāk balsojumā piedalās 13 deputāti.

4.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 18.aprīļa lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesībām” (prot. Nr. 9, 12.§ )
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes nodaļas
ierosinājumu par nomas tiesību izbeigšanu G.Š. uz Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumu ar adresi Pļavu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Dome
konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2007. gada 18. aprīļa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesībām”
(prot. Nr.9, §12), G.Š. ar 2006. gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību ar kad. apz. 8094 004 0845, platība 0,03 ha un
nolemts iznomāt G.Š. pašvaldībai piederošo zemes vienību 0,03 ha platībā, adrese Pļavu
iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta divi prim daļā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai
jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā
termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par
attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā. Zemes nomas līgums ar G.Š. nav noslēgts.
3. Zemes vienība ar adresi Pļavu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ir
starpgabals, kas piekļaujas īpašumam ar adresi Avotu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads.
4. Ar Siguldas novada Būvvaldes 2014. gada 20. augusta lēmumu „Par adresēm”, zemes
vienībai ar adresi Pļavu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094
004 0845, mainīta adrese uz nosaukumu „Starpgabals Pļavu ielā”, bet īpašumam Avotu iela
2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 004 0467, mainīta adrese uz
Pļavu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās
daļas 1. punktu un 25. panta otro un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 3. punktu, Administratīvā procesa
likuma 85.panta otrās daļas 2.punktu, 03.09.2014. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.15, §3),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2007.gada 18.aprīļa lēmumā „Par zemes lietošanas
tiesībām” (prot. Nr. 9, 12.§), izslēdzot tā lemjošajā daļā 3., 5. un 6.punktu.
Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A,
Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par zemes Parka ielā 14, Siguldā, Siguldas nov., piederību
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Valņu iela 28, Rīga, LV-1980,
11.07.2014. vēstuli Nr. 8-2/10781 „Par zemesgabala piekritību ”, ar lūgumu izvērtēt zemes
vienības ar adresi Parka iela 14, Siguldā, Siguldas novadā, piederību, Dome konstatē:
1. Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes vienība ar kad apz. 8015
002 3419, platība 2799 m²,ar VZD 02.08.2012. lēmumu Nr. 14.06-R1/396, ieskaitīta
Rezerves zemes fondā.
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 892
datiem, uz zemes vienības atrodas Latvijas valstij, LR Ekonomikas ministrijas Centrālās
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā, piederoša dzīvojamā māja, ēku (būvju)
īpašuma kad. Nr. 8015 502 3419, adrese Parka iela 14, Sigulda Siguldas novads. Ēka
atrodas uz zemes ar vēsturisko adresi Parka iela 16, Sigulda.
3. Saskaņā ar Rīgas –Valmieras Zemesgrāmatu nodaļas 1931.gada 27.marta nolēmumu
Nr.1010, īpašuma tiesības uz zemes gabalu Siguldā, Parka ielā 16, fonds Nr. 590F, 2799
m² platībā, bijušas nostiprinātas J.V. Iesniegumu īpašuma tiesību atjaunošanai iesniegusi
L.V., J.V. meita. Ar Siguldas pilsētas Zemes un denacionalizācijas komisijas 2001.gada
11.decembra lēmumu Nr. 1, p.10, protokols Nr.191, L.V. atzītas īpašuma tiesības uz
zemes gabalu Siguldā, Parka ielā 16, fonds Nr. 590F, 2799 m² platībā un par neatjaunoto
zemi piešķirta kompensācija, atbilstoši VZD vērtējumam.
4. Ar Siguldas pilsētas Zemes un denacionalizācijas komisijas 2002.gada 5.marta lēmumu,
protokols Nr. 195, lēmums Nr. 4, §2, noteikts, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājas ar
adresi Parka iela 14, Siguldā, Siguldas novadā, piekrīt Latvijas valstij.
5. Zemes īpašuma ar adresi Parka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr. 8015 002
3419, platība 2799 m², zemes robežu plāns reģistrēts valsts nekustamā īpašuma kadastra
informācijas sistēmā 24.05.2002.
6. Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, vēlāk Mājokļu aģentūra, pēc tam VAS
„Privatizācijas aģentūra” nav nodevusi privatizācijai zemi zem dzīvojamās mājas ar
adresi Parka iela 14, Siguldā, Siguldas novadā.
7. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta otrās daļas 1.punktu, zemes reformas laikā valstij
piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā
piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas
kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma
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tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir valstij
piederošas ēkas (būves).
8. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās ” 8.panta sesto daļu, valstij piederošā vai piekrītošā zeme,
kas nav minēta šajā pantā, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vārda Finanšu ministrijas
vai citas ministrijas personā, ja to noteicis Ministru kabinets, bet septītajā daļā noteikts,
ka uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā
zemesgrāmatā tiek ierakstīti privatizācijai nodoti valstij piederoši un piekrītoši
neapbūvēti vai apbūvēti zemes gabali.
9. 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punktā noteikts, ja rezerves
zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā
zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome
var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta otras daļas 1 punktu, 8.panta sesto
daļu, 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosakāma valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidus zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, un saskaņā ar 03.09.2014.
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.15, §3), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība ar adresi Parka iela 14, Siguldā, Siguldas novadā, kad Nr. 8015
002 3419, platība 2799 m², nav piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A,
Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2014.gada 13.augusta atzinumu
(prot. Nr.14, §9), pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo
daļu, 4.panta ceturtās daļas astoto punktu, 14.panta otro daļu, kā arī saskaņā ar 13.08.2014.
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.14, §10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldībai piederošā zemesgabala „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0179, 2,69 ha platībā, atsavināšanas paziņojumu.
7.§
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Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2014.gada 11.augusta lēmumu (prot. Nr.6, §1), nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra
numuru 8094 001 0179, sastāvošu no zemes vienības ar platību 2,69 ha un A.V. 2014.gada
3.jūlija iesniegumu iereģistrētu Nr.5.1- 16/1577, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums – zemes vienība „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0179, platība 2,69 ha, pieder Siguldas novada
pašvaldībai pamatojoties uz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa
2014.gada 17.jūnija lēmumu, saskaņā ar ierakstu Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0053 4273.
2. Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 26.septembra lēmumu (prot.Nr.17., §7) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību” A.V. tika izbeigtas lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā 2,69 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0179 un tika noteikts, ka
minētās zemes vienības ir piekrītošas Siguldas novada pašvaldībai.
3. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 19.februāra lēmumu (prot. Nr.5.,§2) „Par zemes
iznomāšanu” tika nolemts iznomāt A.V. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 2,69 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 8094 001 0179, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% no zemes
kadastrālās vērtības.
4. Starp Siguldas novada Domi un A.V. 2014.gada 26.martā tika noslēgts zemes nomas
līgums par zemes vienību „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomu.
5. Saskaņā ar Siguldas novada Domes nodokļu administratores 14.08.2014.gada izziņu, par
zemes vienību „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nav nekustamā īpašuma
nodokļa parādu.
6. Nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
7. Pēc A.V. iesnieguma saņemšanas, SIA „Invest - Rīga’Cēsis” ir veikusi nekustamā
īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, novērtēšanu. Saskaņā ar
2014.gada 18.jūnija atzinumu, nekustamā īpašuma „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 2640,00 EUR (divi tūkstoši seši
simti četrdesmit euro, 00 centi). Nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi sastāda
302,50 EUR (trīs simti divi euro, 50 centi). Kopējā pārdošanas summa sastāda 2942,50
EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 50 centi).
8. Zemes vienības „Jaunbajāri”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu
8094 001 0179, nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 2¹.panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo
daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu un Finanšu komitejas 2014.gada
13.augusta atzinumu (prot. Nr.14, §9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo īpašumu ar nosaukumu „Jaunbajāri”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8094 001 0179, 2,69 ha platībā,
2. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai A.V.
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3. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
8.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā,
Siguldas novadā, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes 2014.gada 14.maija sēdes lēmumu „Par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā, otrās izsoles
organizēšanu” (prot.Nr.10.,§2) 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 13.augusta atzinumu (prot. Nr.14, §11), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Augļu ielā 4A,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8042 004 0427, sastāvoša no
zemesgabala 0,1274 ha platībā, otrās izsoles noteikumus.
2. Siguldas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un
veikt otro izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.§
Par Siguldas novada pašvaldības valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas
Volkswagen Amaroc nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas 2014.gada 26.jūlija lēmumu (prot.Nr.7.,§2) nodot atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldības valdījumā esošo kustamo mantu – automašīnu Volkswagen Amaroc, valsts
reģistrācijas numura zīme HS7962, un Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes lēmumu,
Dome konstatē:
1. 2011.gada 1.septembrī ir noslēgts Pirkuma līgums Nr.PLSI11097 (turpmāk - Pirkuma
līgums) ar SIA „Auto Īle un Herbst”, kā Pārdevēju, un SIA „SEB līzings”, kā Pircēju
un Siguldas novada Domi, kā Nomnieku, par automašīnu Volkswagen Amaroc, VIN
Nr.WV1ZZZ2HZB8049156, iegādi. Saskaņā ar Pirkuma līguma 2.1.punktu,
automašīnas pirkuma maksas sastādīja 29332,78 EUR jeb Ls 20615,20 un PVN 22%,
kas sastāda 6453,20 EUR jeb Ls 4535,34.
2. 2011.gada 1.septembrī ir noslēgts Nomas līgums Nr.SI11097, ar kuru Siguldas novada
Dome iznomā automašīna Volkswagen Amaroc. Nomas priekšmeta vērtība uz Nomas
līguma noslēgšanas dienu sastādīja 35785,99 EUR jeb Ls 25150,54. Saskaņā ar
maksājuma grafiku, kas ir pievienots Nomas līgumam Nr.SI11097, katru mēnesi ir
jāveic nomas maksājums 391,11 EUR apmērā. Nomas līguma termiņš ir 2016.gada
25.septembris. Uz 2014.gada septembri automašīnas Volkswagen Amaroc atlikusī
vērtība sastāda 17315,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro).
3. Automašīna Volkswagen Amaroc nav nepieciešama Siguldas novada Domes funkciju
veikšanai. Saskaņā ar Nomas līguma 7.1.punktu, ir saņemta SIA „SEB Līzings” atļauja,
ka SIA „SEB Līzings” neiebilst par automašīna Volkswagen Amaroc atsavināšanu
piemērojot izsoles procedūru.
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, 8.panta
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ceturto un sesto daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra atzinumu (prot.
Nr.15, §5), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers,
M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders,
I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai automašīnu Volkswagen Amaroc, valsts reģistrācijas numura
zīme HS7962.
2. Pasūtīt automašīnas Volkswagen Amaroc, valsts reģistrācijas numura zīme HS7962,
novērtējumu.
3. Noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldības kustamās mantas izsoles procedūru.
10.§
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu novada
skolās 2014./2015.mācību gadam
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.14,
§1) un Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §7), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Aprēķinot normēto skolēnu skaitu Siguldas novada skolās mērķdotācijas sadalei atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, atbilstoši
Siguldas novada skolu tīkla īpatnībām piemērot šādus papildkritērijus:
1. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu atbilstoši 6.2 punktam, piemērot koeficientu 1
skolās, kurās skolēnu skaits ir 150 skolēni un mazāk.
2. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu atbilstoši 7.1 punktam skolēniem, kuri apgūst
speciālās programmas un netiek integrēti, bet mācās speciālās izglītības klasēs,
piemērot koeficientu 2,84.
11.§
Kārtība, kādā sadala 2014.gada 4 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
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„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 2014. gadam”, 2014.gada 18.augusta
Ministru kabineta rīkojumu Nr.429 (prot.Nr.43 33.§) „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām
– pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.14, §2) un Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.15, §6), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers,
M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders,
I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2014.gada 4
mēnešiem (septembris – decembris) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai 100588,00 EUR sadalīt atbilstoši normēto
5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2014.gada 27.maiju. Piešķirto
mērķdotāciju pirmskolas izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām 4740,00 EUR
apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju
iesniegtajam ziņām uz 2014.gada 27.maiju.
Darba
Kvalitātes Kopā
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
1.1. Pirmskolas
izglītības
iestādei 12608,00
696,00
13304,00
„Pīlādzītis”
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
20088,00
870,00
20958,00
1.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
26516,00
896,00
27412,00
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
24560,00
1054,00
25614,00
1.5. Pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” 3228,00
710,00
3938,00
1.6. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības 4244,00
170,00
4414,00
grupai
1.7. Allažu
pamatskolas
pirmskolas 5652,00
263,00
5915,00
izglītības grupām
1.8. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai 3692,00
81,00
3773,00
100588,00

4740,00

105328,00

2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm
2014.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) 4568,00 EUR apmērā iedalīt pirmskolas
izglītības iestādei „Ieviņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu bērniem
ar valodas traucējumiem, finansējumam.
3. No piešķirtās mērķdotācijas 767192,00 EUR Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 4449,00
EUR 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 25.augustu, 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
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novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu novada skolās 2014./2015.mācību
gadam” . Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām 40560,00 EUR
apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju
iesniegtajām ziņām uz 2014.gada 27.maiju.
Darba
Kvalitātes Kopā
samaksa
piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
3.1. Allažu pamatskolai
48601,00
3416,00
52017,00
3.2. Mores pamatskolai
59336,00
2528,00
61864,00
3.3. Siguldas 1.pamatskolai
150885,00 9436,00 160321,00
3.4. Siguldas pilsētas vidusskolai
232456,00 12989,00 245445,00
3.5. Siguldas Valsts ģimnāzijai
214561,00 11213,00 225774,00
3.6. Laurenču sākumskolai
61353,00
978,00
62331,00
767192,00 40560,00 807752,00
5. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
12.§
Par algas likmes noteikšanu no valsts mērķdotācijas Siguldas novada skolu direktoriem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izglītības iestāde

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.14,
§3) un Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §9), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis,
L.Sausiņa, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas –
nav, nepiedalās – 1 (Ņ.Balode), Dome nolemj:
Atbilstoši skolēnu skaitam uz 2014.gada 1.septembri noteikt Siguldas novada skolu
direktoriem darba algas no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam no valsts
mērķdotācijas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas 1.pamatskola
Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Laurenču sākumskola

Vilnis Trupavnieks
Ņina Balode
Valters Mačs
Sandra Tukiša
Gundega Pētersone
Sanita Ungura

1273,00 EUR
1350,00 EUR
1193,00 EUR
787,00 EUR
770,00 EUR
958,00 EUR

13.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām un pedagogiem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 5. un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.14,
§5) un Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §8), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis,
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L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām sekojošas algu
likmes no pašvaldības budžeta no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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

Kristīne Medne
Anda Timermane
Zanda Krastiņa
Maira Gavare
Liene Ābele

914,00 EUR
886,00 EUR
860,00 EUR
860,00 EUR
860,00 EUR

2. Noteikt samaksu par papildus programmas (pirmsskolas izglītības programma) īstenošanu
trijās pirmsskolas izglītības grupās no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam
Allažu pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai 400,00 EUR mēnesī no pašvaldības budžeta.
3. Noteikt samaksu par papildus programmu (pirmsskolas izglītības programma un divas
speciālās pirmsskolas izglītības programmas) īstenošanu pirmsskolas izglītības grupā no
2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam Mores pamatskolas direktorei Gundegai
Pētersonei 200 EUR mēnesī no pašvaldības budžeta.
4. Noteikt piemaksu par Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskā darba
koordinēšanu no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam PII „Saulīte” vadītājai
Andai Timermanei 140,00 EUR mēnesī no pašvaldības budžeta.
5. Noteikt Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pirmsskolas grupu
pirmsskolas skolotāju algu likmes atbilstoši pedagoģiskajam stāžam no 2014.gada
1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim sekojošā apmērā:

1.
2.

Pedagoģiskā darba stāžs
Līdz 3 gadi
Vairāk kā 3 gadi

Algas likme, EUR
449,00
477,00

14.§
Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks,
I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina),
pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo Domes sēdi.
15.§
Par grozījumiem 2012.gada 5.decembra Siguldas novada Domes lēmumā „Par mācību
maksas noteikšanu Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2014.gada 12.augustā ir saņēmusi
Siguldas Sporta skolas direktora A.Fridrihsona iesniegumu (Nr.1-10/31) ar lūgumu grozīt
mācību maksu Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes programmās, jo ar 2014./2015.
mācību gadā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem palielināta minimālā pedagogu alga.
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Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma
59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta 7.daļas 4.punktu un saskaņā ar Izglītības un kultūras
komitejas 2014.gada 13.augusta atzinumu (prot.Nr.13, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2012.gada 5.decembra Siguldas novada Domes lēmuma „Par mācību
maksas noteikšanu Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā” (prot. Nr.26, §6)
2.punktā, skaitli „9,96 euro” aizstājot ar skaitli „10,00 EUR.”
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā no 2014.gada 1.septembra.
16.§
Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Z.Krauze
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības,
biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.
punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus,
nolikumus, instrukcijas) un saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālās komitejas
2014.gada 18.augusta atzinumu „Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu”
(prot. Nr.7, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers,
M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders,
I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumu.
Pielikumā: Siguldas novada Bāriņtiesas nolikums.
17.§
Par grozījumiem 2014.gada 27.janvāra nolikumā
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 „Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 5.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu
komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §11), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2014.gada 27.janvāra nolikuma (prot. Nr.3, §7)
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā - Nolikums) Pielikumā Nr.1
„Siguldas novada Domes administrācijas amatu saraksts un amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogu” (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.1):
1.

Papildināt Nolikuma Pielikumu Nr.1 ar 36.¹ punktu un izteikt to šādā redakcijā:
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„36.¹ Amata nosaukums Speciālists iepirkumu jautājumos, profesiju klasifikatora kods 332301,
amata vienības 1; amata saime – 2. Apgāde; amata līmenis, mēnešalgas grupa IV (11);
maksimālā mēnešalga 1382,00 EUR”.
2.
Grozīt Nolikuma Pielikuma Nr.1, 39.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„39. Amata nosaukums Pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs, profesiju klasifikatora kods
2634 03, amata vienības 2; amata saime – 39. Sociālais darbs; amata līmenis, mēnešalgas grupa
III (8); maksimālā mēnešalga 874,00 EUR”.
18.§
Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja p.i. A.Vecvanags
Ar 2013.gada 19.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu „Par komisiju izveidošanu”
(prot. Nr.14, §6) tika izveidota Koncesiju uzraudzības komisija, kuras sastāvā tika iekļauts
Finanšu ministrijas deleģētais pārstāvis Inta Lipovska.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas 11.08.2014. gada vēstuli Nr. 7-2-01.1/4492, no 2014.gada
28.jūlija I.Lipovskas ilgstošas prombūtnes laikā, dalībai Koncesijas uzraudzības komisijas sēdēs
tiek deleģēta Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Valsts resursu politikas nodaļas
vadītāja Inga Bērziņa. Līdz ar to nepieciešams veikt izmaiņas Koncesijas uzraudzības komisija
sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §21), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013. gada 19. jūnija lēmuma „Par
komisiju izveidošanu” (prot. Nr.14, §6) 5.punktā – „Koncesijas uzraudzības
komisija”:
1. Izslēgt no Koncesijas uzraudzības komisijas sastāva komisijas locekli Intu Lipovsku ar
15.09.2014.
2. Iecelt par Koncesijas uzraudzības komisijas locekli Ingu Bērziņu.
19.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā
ar Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra atzinumu (prot. Nr.15, §17), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētā projekta „Elektromobiļu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām”
32563,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit divi EUR) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2029.gada oktobra mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2015.gada oktobra mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
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20.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā
ar Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra atzinumu (prot. Nr.15, §18), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle, Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētā projekta „Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidošana Stacijas laukumā
Siguldā” 11815,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit EUR) apmērā.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar LR Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2029.gada oktobra mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2015.gada oktobra mēnesis.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
21.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes locekļa ievēlēšanu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48. panta pirmās daļas trešo punktu,
61. panta trešo daļu, 05.05.2009. MK noteikumiem Nr.411 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" 7.punktu, MK noteikumiem
Nr.690 „Par valsts un pašvaldību sabiedrību ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” ceturto
pielikumu un saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas 2014.gada 3.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §24), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis,
J.Zilvers, M.Malcenieks, I.Lipskis, L.Sausiņa, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Paegle,
Ē.Čoders, I.Ozoliņa, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Par sabiedrības valdes locekli ievēlēt Valdi Siļķi (p.k. (..)). Noteikt, ka valdes locekļa
pilnvaras stājas spēkā ar 04.09.2014.
2. Piešķirt valdes loceklim Valdim Siļķem paraksta tiesības.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:40
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2014.gada 17.septembrī plkst.16.00 Siguldā, Pils ielā 16.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2014.gada 17.septembrī Siguldā, Pils ielā 16, par
precīzu laiku tiks paziņots vēlāk.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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