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”.
1.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - transporta līdzekļa
Volkswagen Amarok, otrās izsoles organizēšanu
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
Dome nolemj:
1. Atsavināt fiziskai personai 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.
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
Dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldībai piederošo 563/13684 domājamo daļu no zemesgabala Jaunatnes
ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 1563, atsavināšanas paziņojumu
fiziskai personai.
4.§
Par pašvaldības autonomās funkcijas deleģēšanu mednieku biedrībām
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
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
2
m
kadastrālā
kods (atļautā)
apzīmējums
vai nosaukums
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 līdz 0,4
megapaskāliem;
3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu.
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.

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
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.

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
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.
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.
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
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
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.
10.§
Par Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
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.
11.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
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:

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

Jolanta Dāvidniece

