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Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā nomas, līguma termiņa pagarinājumu.
Par neapdzīvojamo telpu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.–
2017.gadam precizēšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas nolikuma apstiprināšanu.
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 8.janvāra lēmumā „Par
Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu” (prot. Nr. 1,
§5).
Par zemes nomu.
Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām.
Par servitūta nodibināšanu.
Par izdevumu piedziņu no SIA „VG Čiekurs” saistībā ar latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā „Lejas Melngaiļi”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā.
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā
„Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru”.
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā
„Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām”.
Par naudas balvu piešķiršanu.
Par naudas balvu piešķiršanu.
Par mantas nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” valdījumā.
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2014.gada
darbības pārskata apstiprināšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2015.gada
darba plāna apstiprināšanu.
Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes noteikumos „Par
Siguldas Pils kompleksa telpu izmantošanu”.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Jānis Strautmanis, Māris
Malcenieks, Mārtiņš Zīverts, Eva Viļķina, Guntars Zvejnieks, Ināra Paegle, Ņina Balode
Nepiedalās deputāti: Jānis Lazdāns – atvaļinājumā, Dainis Dukurs – darba noslogojuma dēļ,
Ilmārs Lipskis - darba noslogojuma dēļ, Indra Ozoliņa - darba noslogojuma dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis
Vecvanags, Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere, datortīklu administrators Dzintars Strads,
Juridiskās pārvaldes juriste Elīna Adlere, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone,
Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Kristīne Baltiņa
Piedalās: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Protokolē: Administratīvās pārvaldes vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:10
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus papildināt sēdes
darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumu: „Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas
novada Domes nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”, „Par ziedojumu
(dāvinājumu) pieņemšanu”, „Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas
sastāva apstiprināšanu” un „Par finansējuma apstiprināšanu Douzelage projekta vadīšanai”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumu:
21. Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes nolikumā „Par
atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
22. Par ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanu.
23. Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva
apstiprināšanu.
24. Par finansējuma apstiprināšanu Douzelage projekta vadīšanai.
1.§
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, nomas līguma termiņa pagarinājumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izskatot SIA „A Aptieka”, reģ.Nr.40003723815, juridiskā adrese Ulbrokas iela 23, Rīga,
valdes locekļa Jāņa Kūliņa 2015.gada 26.februāra iesniegumu Nr.A1-2/27, kurā tiek lūgts
pagarināt telpu nomas līgumu aptiekas telpām, kas atrodas Siguldā, Pils ielā 3A, kadastra Nr.8015
002 3309, no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim, Dome konstatē:
1. Aptiekas vajadzībām nomnieks SIA „A Aptieka”, izmanto daļu no Siguldas novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, kas
ierakstīts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1243, ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 3309 002, ar galveno lietošanas veidu – biroju ēka, kurā

darbojas Siguldas novada Domes Dienas centrs. SIA „A Aptieka” savas darbības
nodrošināšanai izmanto telpas: Nr.1 ar platību 2,3 m², Nr.2 ar platību 7,2 m², Nr.3 ar
platību 10,9 m², Nr.4 ar platību 2,2 m², kopējā platībā 22,6 m² (12.11.2008.
inventarizācijas lieta).
2. Ar 2011.gada 26.janvāra Siguldas novada Domes sēdes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, nomas līguma pārjaunojumu un nomas maksas
noteikšanu” (prot. Nr.26.,§2) tika pārjaunots nomas līgums un pagarināts Nomas
līguma darbības termiņš līdz 2012.gada 31.decembrim.
3. Ar 2013.gada 9.janvāra Siguldas novada Domes sēdes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Pils ielā 3A, Siguldā, nomas līguma termiņa pagarinājumu” (prot. Nr.1.,§3)
tika grozīts 2011.gada 26.janvāra Nomas līguma pārjaunojuma līgums un līguma
darbības termiņš pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim.
4. Saskaņā ar 2011.gada 26.janvāra Nomas līguma pārjaunojuma līguma 2.7. punktu,
pusēm vienojoties, līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot attiecīgu vienošanos.
Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.3., 9. un 69.1. punktiem, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantu, kā arī saskaņā ar Finanšu
komitejas 2015.gada 1.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 26.janvārī noslēgtajā Nomas līguma pārjaunojuma līgumā ar
SIA „A Aptieka”, reģ.Nr.40003723815, juridiskā adrese Ulbrokas iela 23, Rīga un izteikt
līguma 2.1.punktu šādā redakcijā: „2.1.Līgums tiek noslēgts uz 2 gadiem līdz 2017.gada
31.decembrim”.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos par grozījumiem 2011.gada 26.janvāra Nomas
līguma pārjaunojuma līgumā ar SIA „A Aptieka”, reģ.Nr.40003723815, juridiskā adrese
Ulbrokas iela 23, Rīga.
2.§
Par neapdzīvojamo telpu un zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Siguldas novada Dome 2015.gada 9.martā ir saņēmusi z/s „Aiva”, reģistrācijas
Nr.40101005425, juridiskā adrese „Aiva”, Allažu pagasts, Siguldas novads, īpašnieces A.K.
iesniegums ar lūgumu pārtraukt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu ar 2015.gada 1.aprīli.
Izskatot ar lietu saistītos materiālus, Dome konstatē:
1.
2013.gada 24.aprīlī Siguldas novada Dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas tiesību izsoli”
(prot.Nr.9.,§16), ar kuru izsolē tika nodotas nomas tiesības uz Siguldas novada
pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 001, veikala telpām ar kopējo platību
122,9 m2 .
2.
2013.gada 29.maijā Siguldas novada Dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas tiesību izsoles
noteikumu projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.11.,§8).
3.
2013.gada 28.augustā Siguldas novada Dome pieņēma lēmumu “Par izsoles objekta
nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu
nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu”
(prot.Nr.18.,§6).

4.

2013.gada 12.septembrī starp Siguldas novada Domi un z/s “Aiva”, reģistrācijas
Nr.40101005425, juridiskā adrese „Aiva”, Allažu pagasts, Siguldas novads, tika
noslēgts Nekustamā īpašuma telpu nomas līgums Nr. 2013/746. Saskaņā ar līgumu z/s
“Aiva” nomāja nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, veikala telpas, kuru kopējā platība sastāda 122,9 m2. Saskaņā ar Būves
tehniskās inventarizācijas lietu, telpas sastāv no vējtvera 2,0 m2 platībā, tirdzniecības
telpām 79,1 m2 platībā, noliktavas 14,9 m2 platībā, gaiteņa 1,7 m2 platībā, tualetes 1,3
m2 platībā, gaiteņa 2,0 m2 platībā, gaiteņa 2,6 m2 platībā, palīgtelpas 19,3 m2 platībā.
Telpas tika iznomātas saimnieciskās darbības vajadzībām pārtikas un nepārtikas preču
tirdzniecībai. Līguma darbības termiņš ir līdz 2018.gada 12.septembrim.
5.
Papildus 2013.gada 12.septembra Nekustamā īpašuma telpu nomas
līgumam Nr.2013/746 tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.2013/981, par zemes
gabala pieņemšanu atlīdzības lietošanā 0,1514 m2 platībā, kas atrodas Zaļkalna ielā
3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Iznomātais zemes gabals ir funkcionāli saistīts
ar iznomātajām veikala telpām Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 001 un kopējo platību 122,9 m ².

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un 2015.gada 1.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu
(prot. Nr.6, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2015.gada 1.aprīli izbeigt starp Siguldas novada Domi un z/s “Aiva”, reģistrācijas
Nr.40101005425, juridiskā adrese „Aiva”, Allažu pagasts, Siguldas novads, noslēgto
Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Nr. 2013/746, par veikala telpām nekustamajā
īpašumā Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kopējo platību 122,9 m²,
kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 001.
2. Ar 2015.gada 1.aprīli izbeigt starp Siguldas novada Domi un z/s “Aiva”, reģistrācijas
Nr.40101005425, juridiskā adrese „Aiva”, Allažu pagasts, Siguldas novads, noslēgto
Zemes nomas līgumu Nr.2013/98,1 par zemes gabala 0,1514 m2 platībā, nomu.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos par Nekustamā īpašuma telpu nomas līguma
Nr. 2013/746 un Zemes nomas līguma Nr.2013/981 izbeigšanu.
4. Uzdot Īpašuma, būvniecības un investīcijas pārvaldes vadītājai I.Zālītei organizēt telpu
pieņemšanu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un Nekustamā īpašuma telpu nomas līguma
2013/746 nosacījumiem, sagatavojot par to pieņemšanas-nodošanas aktu.
3.§
Par dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Ziņo: Deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
1. Izskatījusi Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ierosinājumu nostiprināt īpašuma tiesības
dzīvoklim Nr.1, Pils ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, uz pašvaldības vārda, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Pils iela 19, Sigulda, Siguldas nov., ar kadastra Nr.8015 002 1807,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1807, 1770 m2 platībā un 1(vienas)
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1807 001 un palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1807 002, un ir reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000076561 uz Siguldas novada pašvaldības vārda. Dzīvojamā māja sadalīta 4(četros)
dzīvokļu īpašumos.
2. Dzīvokļu īpašumi Nr.2., 3. un 4. ir privatizēti un pieder privātpersonām un tiem ir atvērti jauni
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumi.

3.Saskaņā uz Siguldas novada Domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu „Par Domes lēmuma
atcelšanu, dzīvokļa atpakaļpirkuma līguma slēgšanu un vienošanos par ieķīlāšanas līguma
laušanu” (prot.Nr.8, 13§), 2014.gada 21.jūlijā tika noslēgts dzīvokļa Nr.1, Pils ielā 19, Siguldā,
Siguldas novadā, atpakaļpirkuma līgums un Vienošanās par 2007.gada 1.augusta līguma
laušanu. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, atpakaļpirkuma līgumu un Vienošanos par
2007.gada 1.augusta līguma laušanu, dzīvoklis nav privatizēts un ir ierakstāms zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”
45.panta astoto daļu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, Zemesgrāmatu likuma 1. un 4.
pantu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2015.gada 19.marta lēmumu (protokols Nr.4,
§1), Finanšu komitejas 2015.gada 1.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6, §10), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
Nostiprināt dzīvokļa īpašumu Nr.1 un kopīpašuma 505/1474 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas Pils ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, zemesgrāmatā
uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
2. Izskatījusi Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ierosinājumu nostiprināt īpašuma tiesības
dzīvoklim Nr.1, Andreja Pumpura ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, uz pašvaldības vārda, Dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums Andreja Pumpura ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.
8015 503 0148, sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0134 001,
kas reģistrēta Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000060680 uz Siguldas
novada pašvaldības vārda. Dzīvojamā māja sadalīta 4 (četros) dzīvokļu īpašumos.
2. Dzīvokļu īpašumi Nr.2. un 4. ir privatizēti un tiem atvērti jauni Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumi. Dzīvokļu īpašums Nr.3 ir privatizēts, bet nav nostiprināts
zemesgrāmatā.
3. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par Siguldas novada
Domes lēmuma atcelšanu, dzīvokļa atpakaļpirkuma līguma slēgšanu un vienošanās par
ieķīlāšanas līguma laušanu” (prot. Nr.2, §17), 2015.gada 18.februārī tika noslēgts Dzīvokļa
atpakaļpirkuma līgums un Vienošanās par 2007.gada 6.septembra līguma laušanu, par
dzīvokli Nr.1, Andreja Pumpura ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā. Pamatojoties uz
pieņemto lēmumu un noslēgtajiem dokumentiem, dzīvoklis nav privatizēts un ir
reģistrējams zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”
45.panta astoto daļu, „Zemesgrāmatu likumu” 1.pantu un 4.pantu un 57.pantu, Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 19.marta lēmumu (protokols Nr.4, §2), Finanšu komitejas
2015.gada 1.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6, §10), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Nostiprināt dzīvokļa īpašumu dzīvokli Nr.1 un dzīvojamās mājas kopīpašuma 603/2428
domājamās daļas Andreja Pumpura ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.

4.§
Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, deputāts Ē.Čoders
Izskatījusi L.E., (adrese), 2015.gada 9.februāra iesniegumu, par ar dzīvokli (..), „Jūdaži 6”,
Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0260, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums „Jūdaži 6”, dzīvoklis (..), Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, L.E. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 1998. gada 5. martā ir
nostiprinātas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.498-35, kadastra
numurs 8094 900 0632.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 005 0260, ar kopējo platību 0,7561
ha.
3. L.E. 2015.gada 9.februārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
pirmās daļas 4., 6. un 8. punktu, Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra lēmumu „Par
zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.23, §2),
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2015.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.3, §25),
Finanšu komitejas 2015.gada 1.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6, §11), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.E. par zemes gabala „Jūdaži 6”, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai:
(..).
5.§
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.-2017.gadam
precizēšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Ar Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam” (prot. Nr.6., §44)
apstiprināts Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.–
2017.gadam.
Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 15.punktu – pašvaldība reizi gadā
pārskata plānu un, ja nepieciešams, precizē to, kā arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
publicē paziņojumu par izmaiņām plānā. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupa ir sagatavojusi precizējumus Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas
novadā 2011.–2017.gadam, balstoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu
uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē reģistrētiem
iesniegumiem, 2014.gadā ar latvāni invadēto zemes platību novērtējumu, kuros zemes īpašnieki
vai tiesiskie valdītāji neveica latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus ekspertu grupas
noteiktā latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna programmas ietvaros.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Augu aizsardzības
likuma 18.1 panta 6.daļu, 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 „Invazīvo
augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 15.punktu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 25.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §11), Finanšu
komitejas 2015.gada 1.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.6, §8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1.Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam” (prot.Nr.6.,§44) pielikumā
„Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.–2017.gadam”:
1.1. papildināt pielikuma V. sadaļu ar punktiem 42.-62. un izteikt tos šādā redakcijā:
„42. 80150040417, Jūdažu 2A, Sigulda, 01.01.2015.–31.12.2015., 0.2208,
43. 42660050012, Vītoli, Mores pagasts, 01.05.2015.–31.12.2015., K, 12.0000,
44. 80150021108, Pavasara iela 1, Sigulda, 01.05.2015.–31.08.2015., 0.0450,
45. 80940040832, Saulrītu iela 14, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.1450,
46. 80940040750, Pļavu iela 13, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.1100,
47. 80940040101, Kristas, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 4.4000,
48. 80150031852, Strēlnieku iela 48, Sigulda, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.1968,
49. 80150023829, Nītaures iela 2A, Sigulda, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.1968,
50. 80150040433, Lauku iela 5, Sigulda, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.0100,
51. 80940030169, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.6700,
52. 80940030150, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 10.5000,
53. 80940030153, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 1.8300,
54. 80940040040, Spriguļi, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.1600,
55. 80940050006, Vistukūts, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 0.4700,
56. 80940040096, Ķirši, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 8.9000,
57. 80940040229, Lejas Spriguļi, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 6.1000,
58. 80940040995, Bērzi, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 3.0000,
59. 80940040699, Vēveri, Siguldas pagasts, 20.04.2015.–31.08.2015., K, 1.2200,
60. 80940040090, Lejas Melngaiļi, Siguldas pagasts, 01.02.2015.–31.12.2015., K, 9.4000,
61. 80940040095, Kalna Salas, Siguldas pagasts, 01.02.2015.–31.12.2015., K, 6.1000,
62. 80940040276, Kalna Bērzi, Siguldas pagasts, 01.02.2015.–31.12.2015., K, 1.8000”.
1.2. papildināt pielikuma VI. sadaļu ar punktiem 39.–43. un izteikt tos šādā redakcijā:
„39. 80150040417, Jūdažu 2A, Sigulda, 01.01.2016.–31.12.2016., 0.2208,
40. 42660050012, Vītoli, Mores pagasts, 01.01.2016.–31.12.2016., K, 12.0000,
41. 80940040090, Lejas Melngaiļi, Siguldas pagasts, 01.01.2016.–31.12.2016., K, 9.4000,
42. 80940040095, Kalna Salas, Siguldas pagasts, 01.01.2016.–31.12.2016., K, 6.1000,
43. 80940040276, Kalna Bērzi, Siguldas pagasts, 01.01.2016.–31.12.2016., K, 1.8000”.
1.3. papildināt pielikuma VII. sadaļu ar punktiem 36.–39. un izteikt tos šādā redakcijā:
„36. 42660050012, Vītoli, Mores pagasts, 01.01.2017.–31.12.2017., K, 12.0000,
37. 80940040090, Lejas Melngaiļi, Siguldas pagasts, 01.01.2017.–01.10.2017., K, 9.4000,
38. 80940040095, Kalna Salas, Siguldas pagasts, 01.01.2017.–01.10.2017., K, 6.1000,
39. 80940040276, Kalna Bērzi, Siguldas pagasts, 01.01.2017.–01.10.2017., K, 1.8000”.
2. Publicēt paziņojumu par izmaiņām Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas
novadā 2011.–2017.gadam oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
6.§
Par Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. punkts paredz, ka atsevišķu invazīvo
augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
iesaista vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai
republikas pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība izveido ekspertu grupu, kas izstrādā
attiecīgās pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu. Savukārt
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas trešais apakšpunkts paredz, ka invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai republikas pilsētas pašvaldība vai novada
pašvaldība sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un koordinē invazīvo augu
sugu ierobežošanas pasākumu īstenošanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas pasākumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešā daļa paredz, ka valdes, komisijas un darba
grupas darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātajiem nolikumiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. un 3. punktu, 2015.gada 25.marta Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas nolikumu.
7.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājas
Kristīnes Baltiņas 2015.gada 26.marta iesniegumu par atbrīvošanu no darbības Siguldas novada
pašvaldības Administratīvajā komisijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, Finanšu komitejas 2015.gada 1.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §9),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izslēgt ar 2015.gada 1.aprīli no Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
sastāva Kristīni Baltiņu.
2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētāja - Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” direktora
vietniece saimnieciski administratīvajā darbā Inguna Zirne;
2.2. komisijas locekļi:
2.2.1. Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis
Vecvanags;
2.2.2. Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes Zemes nodaļas Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas
speciāliste Gunta Mūrmane;
2.2.3. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Ilze Pavasare;
2.2.4. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Sekretariāta un
uzskaites grupas vecākā lietvede Alla Ādamsone.

8.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 8.janvāra lēmumā „Par Līdzvērtīgas
zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu” (prot. Nr. 1, §5)
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Lai pabeigtu zemes reformu Siguldas pilsētā un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu un
6.panta pirmo un piekto daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.¹ pantu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 6.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Ministru kabineta
2008. gada 19.maija noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas
kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada
21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem” 4., 7., 8., 9. un 13.punktu, 2015.gada 1.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (prot.
Nr.6, §13), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2015.gada 8.janvāra lēmumā „Par
Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda Siguldas pilsētā papildināšanu” (prot. Nr. 1, §5)
un aizstāt lemjošās daļas 1.punkta 1.1. apakšpunktā skaitļus „0800 un 0900” ar skaitļiem
„0908”.
2. Uzdot Zemes nodaļai organizēt zemesgabala ar adresi Peldu iela 7, Sigulda, Siguldas
nov., kad. apz. 8015 002 3905, platība 20 000 m2, vēsturiskās kadastrālās vērtības
noteikšanu.
9.§
Par zemes nomu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot A.K. 2015.gada 4.marta iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar
Siguldas novada Domi, par nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas
novads, daļu, uz kuras atrodas ugunsdzēsības rezervuāri, kas tiek izmantoti Allažu pagasta
pirmskolas izglītības iestādes, Allažu pagasta pārvaldes un Allažu bibliotēkas vajadzībām, Dome
konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2014.gada 15.oktobra lēmumu „Par zemes
nomas līgumu” (protokols Nr. 19, 2.§), 2014.gada 24.oktobrī starp A.K. un
Siguldas novada Domi noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 2014/798.
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta
zemesgrāmatu nodalījuma 100000536681 datiem nekustamais īpašums
„Ozolkalni”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pieder A.K. A.K. īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozolkalni”, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, izbeigušās ar 02.03.2015., saskaņā ar tiesneses Māras Balodes lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro
daļu, Civillikuma 2112. pantu, 25.03.2015. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(prot. Nr.3, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt ar 2015.gada 2.martu par juridisko spēku zaudējušu Zemes nomas līgumu ar A.K..
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.K., par zemes vienības „Ozolkalni”, Allažos, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, kad. apz. 8042 004 0125, daļas 460 m² platībā nomu, uz kuras

izvietoti Allažu pagasta pirmskolas izglītības iestādei, Allažu pagasta pārvaldei un
Allažu bibliotēkai nepieciešamie ugunsdzēsības rezervuāri.
3. Noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un nomas termiņu 10 gadi.
4. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar A.K..
5. Uzdot Zemes nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemes nomas līguma ierakstīšanai
zemesgrāmatā.
2. Izskatot SIA „Arnotijs Auto”, reģ. Nr. 401033335450, juridiskā adrese Vējupītes iela 10A,
Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 2015.gada 11.marta iesniegumu par zemes nomas
līguma pārslēgšanu ar Siguldas novada Domi, par nekustamā īpašuma ar adresi Vējupītes iela 8,
Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, daļu, uz kuras atrodas pašvaldībai piederošās ēkas ar
adresi Vējupītes iela 10, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., daļa 1070/6982 domājamo daļu
apmērā, Dome konstatē:
1. SIA „Arnotijs”, reģ. Nr. 40003506508, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar
adresi Vējupītes iela 8, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izbeigušās ar
28.09.2012.(tiesneses Ineses Bērzkalnes lēmums).
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 100000114469 datiem nekustamais īpašums ar adresi Vējupītes iela 8,
Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pieder SIA „Arnotijs Auto”.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 100000251371 datiem nekustamais īpašums ar adresi Vējupītes iela 10,
Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas (garāža) ar
kadastra apzīmējumu 8094 004 0093 004, pieder Siguldas novada pašvaldībai
1070/6982 domājamo daļu apmērā, Zemnieku saimniecībai “Ābeļdārzs” 3513/6982
domājamo daļu apmērā un SIA „Arnotijs Auto” 2399/6982 domājamo daļu apmērā.
4. SIA „Arnotijs Auto” piedāvā pašvaldībai noslēgt zemes nomas līgumu par zemes daļas
nomu ar adresi Vējupītes iela 8, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 114,6 m2
platībā, zemes vienībā ar kad. apz. 8094 004 0708, no kopējā platības 4386 m². Nomas
maksa proporcionāli iznomātajai platībai - 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro
daļu, Civillikuma 2112.pantu, 25.03.2015. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(prot. Nr.3, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atzīt ar 2012.gada 28.septembri par juridisko spēku zaudējušu Zemes nomas līgumu
ar SIA „Arnotijs”, reģ. Nr. 40003506508.
2. Ar 01.04.2015. noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Arnotijs Auto”, par zemes
vienības ar adresi Vējupītes iela 8, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kad. apz.
8094 004 0708, daļas 115 m² platībā nomu, uz kuras izvietoti Siguldas novada
pašvaldībai piederošās ēkas, kad. apz. 8094 004 0093 004, daļa. Nomas termiņš
5(pieci) gadi, nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.sk., PVN.
3. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar SIA „Arnotijs Auto”.
10.§
Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere

Izskatījusi Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV1050, 12.03.2015. Pārskatu par zemi Siguldas novadā un informāciju par trīs pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām, kuru pieļaujamā zemes vienības platības atšķirība kadastra kartē un
Kadastra informācijas teksta daļā pārsniedz pieļaujamās robežas un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu, 24.panta pirmās daļas 2.punktu
un 57.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 10.04.2012.
MK noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 132.3 punktu un 25.03.2015. Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot.
Nr.3, §20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers,
J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
Noteikt Siguldas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām šādas platības (izdarot
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas):
1. zemes vienībai ar kad.apz. 8042 001 0426- 0,07 ha;
2. zemes vienībai ar kad.apz. 8042 004 0264- 0,25 ha;
3. zemes vienībai ar kad.apz. 4266 002 0094- 0,32 ha.
11.§
Par servitūta nodibināšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas informāciju par nepieciešamību nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam ar
nosaukumu “Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 003 0231, caur
nekustamo īpašuma ar nosaukumu “Šķūņa Beitas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes
vienībā ar kad. apz. 8094 003 0230, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 1 datiem, nekustamais īpašums ar adresi „Šķūņabeites”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, kad. Nr. 8094 003 0001, pieder L.S..
2. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 24. augusta lēmumu „Par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8094 003 0230” (prot. Nr.16, 15§), nekustamais īpašums ar
nosaukumu „Šķūņa Beitas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 003 0230,
ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
3. Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Grafisko daļu, nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Šķūņabeites” un „Šķūņa Beitas”, Siguldas pagasts Siguldas novads plānotā (atļautā)
izmantošana ir Lauku zeme (L).
4. Teritorija, kurā paredzēta servitūta nodibināšana ir apstiprināta ar Siguldas novada
Domes 2012. gada 19. decembra lēmumu “Par detālplānojuma galīgās redakcijas
projektu nekustamam īpašumam ar adresi „Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads (kad. nr. 80940030001)” (prot. Nr. 24., §11).
5. Saskaņā ar Civillikuma 1231. panta pirmās daļas 3.punktu, servitūtus nodibina ar līgumu.
Vadoties no iepriekš minētā pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1131., 1141.,1144., 1156, 1231.panta 3.punktu, Siguldas novada Domes
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 25.marta atzinumu (prot. Nr.3, §4), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās –
1 (J.Strautmanis), Dome nolemj:

1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Šķūņa Beitas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 003 0230, par labu nekustamajam
īpašumam ar nosaukumu „Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz.
8094 003 0231. Ceļa servitūta platums 3,5 m, garums 29 m, platība 0,009 ha, saskaņā ar
Pielikumu.
2. Noslēgt līgumu par ceļa servitūtu nodibināšanu ar L.S.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu.
4. Uzdot Zemes nodaļai veikt darbības īpašuma tiesību un apgrūtinājumu nostiprināšanai
zemesgrāmatā.
5. Noteikt, ka izdevumus par īpašuma tiesību nostiprināšanu un servitūtu līguma ierakstīšanu
zemesgrāmatā sedz pašvaldība.
12.§
Par izdevumu piedziņu no SIA „VG Čiekurs” saistībā ar latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā „Lejas Melngaiļi”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Adlere
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un
lietas materiālus, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Dome 2011.gada 23.martā pieņēma lēmumu „Par Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.-2017.gadam” (Nr.6.,§44), turpmāk
tekstā – Pasākumu plāns, un Siguldas novada Dome 2011.gada 20.aprīlī pieņēma
lēmumu „Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā”
(Nr.8.,§26), tai skaitā, par zemes vienību „Lejas Melngaiļi” Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kadastra numurs 8094 004 0090.
2. 2011.gadā zemes vienībā „Lejas Melngaiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
numurs 8094 004 0090, SIA „VG Čiekurs”, reģ. Nr. 54103044961, neveica Sosnovska
latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) izplatības ierobežošanas pasākumus. Valsts
augu aizsardzības dienesta Kultūras uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo
sugu izplatības datu bāzē nav saņemta informācija par latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu veikšanu arī 2012.gadā un 2013.gadā.
3. Augu aizsardzības likuma 18.1 panta 3.daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt invazīvo
augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs
invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai
valdījumā.
4. 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punkts nosaka - ja persona
nav iesniegusi šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto informāciju un neveic
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā
vietējā pašvaldība, persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumiem.
5. Pasākumu plāna II sadaļas 40.punkts paredz, ka 2012.gadā zemes vienībā „Lejas
Melngaiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 004 0090, Siguldas
novada pašvaldība organizē latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus. Latvāņu
ierobežošanas pasākuma plāna III sadaļas 48.punkts paredz, ka 2013.gadā zemes vienībā
„Lejas Melngaiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 004 0090,
(turpmāk – Zemes vienība) pašvaldība organizē latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumus.
6. Lai izpildītu Latvāņu ierobežošanas pasākumu plānu:

6.1. 2012.gada 11.janvārī SIA „VG Čiekurs”, juridiskā adrese Ābeļu ielā 38,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV 4219, ir nosūtīta
vēstule Nr.23.5/57 par teritorijas uzturēšanu un kopšanu, kurā tika norādīts, ka
2012.gadā Siguldas novada pašvaldība plāno organizēt latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu Zemes vienībā 3,4 ha platībā, ja zemes
īpašnieks SIA „VG Čiekurs” neveiks latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumus;
6.2. 2012.gada 23.maijā SIA „VG Čiekurs”, juridiskā adrese Ābeļu ielā 38,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV- 4219, ir nosūtīta
vēstule Nr.23.5/1193 par teritorijas uzturēšanu un kopšanu, kurā tika norādīts,
ka 2012.gadā Siguldas novada pašvaldība organizēs latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu Zemes vienībā 3,4 ha platībā, ja zemes
īpašnieks SIA „VG Čiekurs” neveiks latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumus;
6.3. 2012.gada jūlijā pašvaldība organizēja latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu veikšanu Zemes vienībā 3,4 ha platībā, veicot latvāņu pļaušanu, kas
sastādīja 258,25 EUR, kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un
koordinēšanu 57,09 EUR, kopā – 315,34 EUR.
6.4. SIA „VG Čiekurs” 2012.gada 15.augustā tika nosūtīts apmaksai faktūra –
rēķins Nr.1777, par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņu
pļaušanas pakalpojumiem, kā arī latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu
organizēšanu un koordinēšanu Zemes vienībā par kopējo summu 315,34 EUR.
6.5. 2012.gada 11.decembrī tika nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.23.5/2861 par
veicamo maksājumu 315,34 EUR apmērā. 2013.gada 12.aprīlī tika nosūtīta
atkārtota vēstule par faktūras – rēķina Nr.1777 apmaksu 315,34 EUR apmērā.
6.6. Saskaņā ar SIA „VG Čiekurs” lūgumu, 2013.gada 21.maijā tika nosūtīta
vēstule Nr.23.5/1406 ar vienošanos Nr.1, par termiņiem un kārtību saistībā ar
izdevumu samaksu pa daļām līdz 2012.gada 15.augustam.
6.7. 2013.gada jūlijā Siguldas novada pašvaldība atkārtoti organizēja latvāņu
izplatības ierobežošanas pasākumus Zemes vienībā, kuru izmaksas sastādīja –
258,25 EUR, papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un koordinēšanu 57,09 EUR, kopā 315,34 EUR. Par pasākuma veikšanu 2013.gada 9.oktobrī
SIA „VG Čiekurs” tika nosūtīts rēķins Nr.2321.
6.8. 2013.gada 5.decembrī SIA „VG Čiekurs” tika nosūtīta atgādinājuma vēstule
par rēķina Nr.2321 apmaksu.
6.9. 2014.gada 7.februarī SIA „VG Čiekurs” tika nosūtīta vēstule Nr.23.5/3196 par
teritorijas uzturēšanu un kopšanu, ar atgādinājumu veikt parāda maksājumu par
2012.gada 15.augusta rēķinu Nr.1777 un 2013.gada 9.oktobra rēķinu Nr.2321.
SIA „VG Čiekurs” uz šo brīdi ir veicis daļēju izdevumu samaksu 210,22 EUR
apmērā saskaņā ar 2012.gada 15.augusta rēķinu Nr.1777. 2013.gada 9.oktobra
rēķins Nr.2322 nav apmaksāts. Kopējā neatmaksātā izdevumu summa SIA „VG
Čiekurs” sastāda 420,46 EUR (t.sk., PVN).
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2011.gada
23.marta lēmumu „Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.2017.gadam” (Nr.6.,§44), Siguldas novada Domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumu „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (Nr.8.,§26), likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punktu
Siguldas novada Domes 2015.gada 1.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.6, §16), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,

Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piedzīt no SIA „VG Čiekurs”, reģistrācijas Nr. 54103044961, juridiskā adrese Ābeļu iela
38, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV- 4219, izdevumus par Siguldas
novada pašvaldības veiktajiem latvāņu ierobežošanas pasākumiem 420,46 EUR apmērā SIA
„VG Čiekurs” piederošajā zemes vienībā „Lejas Melngaiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 8094 004 0090.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
13.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par
kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru”
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Saskaņā ar Siguldas novada Domes apstiprināto budžetu 2015. gadam, kas paredz, ka
naudas balvas sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem sportā ir ieplānotas
Siguldas novada Domes budžeta apakšprogrammā „Atpūtas un sporta pasākumi”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, un Siguldas novada Domes
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 25. marta atzinumu (Nr.3, §12) un Finanšu
komitejas 2015.gada 1. aprīļa atzinumu (Nr.6, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada Domes 2012.gada 4. aprīlī apstiprinātajā nolikumā
„Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” (prot. Nr.7, §8):
1. Nolikuma 8. punktu izteikt šādā redakcijā: „8.Naudas balvu izmaksāšanai izmantojami
Siguldas novada Domes budžeta apakšprogrammā „Atpūtas un sporta pasākumi” plānotie
finanšu līdzekļi.”
2. Nolikuma 9. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā:
„9. Sportistiem individuālajos sporta veidos, tai skaitā individuālo sporta veidu stafešu
disciplīnā vai ekipāžā, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv
Siguldas novadu, piešķir naudas balvas šādā apmērā (pirms nodokļu samaksas, Siguldas
novada Dome nomaksā Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā):

Vieta

1.
2.
3.

Baltijas
čempionāts*
(EUR)

Eiropas čempionāts
un pasaules kausa
posms**.
Pasaules Jaunatnes
olimpiskās spēles.
(EUR)

Pasaules
čempionāts un
Pasaules kausa
posmu
kopvērtējums **
(EUR)

Olimpiskās spēles,
paralimpiskās spēles,
pasaules spēles, nedzirdīgo
spēles
(EUR)

285,00
-

712,00
570,00
427,00

1423,00
854,00
712,00

7114,00
4269,00
1423,00

285,00
427,00
1138,00
4.
285,00
427,00
854,00
5.
285,00
427,00
712,00
6.
285,00
427,00
7.
285,00
427,00
8.
285,00
427,00
9.
285,00
427,00
10.
* Ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies visu trīs Baltijas valstu pārstāvji un
dalībnieku skaits grupā ir 10 un vairāk.
** Ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm.”

14.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par
finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām”
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Saskaņā ar Siguldas novada Domes apstiprināto budžetu 2015. gadam, kas paredz, ka
finansējums biedrībām par augstas klases sportistu sagatavošanu Baltijas, Eiropas un pasaules
līmeņa sacensībām, pamatojoties uz sportistu gūtajiem augstiem sasniegumiem sportā, ir
ieplānots Siguldas novada Domes budžeta apakšprogrammā „Atpūtas un sporta pasākumi”,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, un Siguldas novada
Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015. gada 25. marta atzinumu (Nr.3, §13) un
Finanšu komitejas 2015.gada 1.aprīļa atzinumu (Nr.6, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus 2012.gada 4. aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par finansējuma
piešķiršanu sporta biedrībām” (prot. Nr.7, §7):
1. Nolikuma 8. punktu izteikt šādā redakcijā: „8. Finansējuma izmaksāšanai izmantojami
Siguldas novada Domes budžeta apakšprogrammā Atpūtas un sporta pasākumi plānotie
finanšu līdzekļi.”
2. Nolikuma 11. punkta tabulu izteikt šādā redakcijā:
„11. Biedrībām piešķir finansējumu par katru izcīnīto sasniegumu šādā apmērā:
Vieta

Baltijas
čempionāts*
(EUR)

Eiropas čempionāts
un pasaules kausa
posms**.
Pasaules Jaunatnes
olimpiskās spēles.
(EUR)

Pasaules
čempionāts un
Pasaules kausa
posmu
kopvērtējums **
(EUR)

Olimpiskās spēles,
paralimpiskās spēles,
pasaules spēles, nedzirdīgo
spēles
(EUR)

285,00
712,00
1423,00
7114,00
1.
570,00
854,00
4269,00
2.
427,00
712,00
1423,00
3.
285,00
427,00
1138,00
4.
285,00
427,00
854,00
5.
285,00
427,00
712,00
6.
285,00
427,00
7.
285,00
427,00
8.
285,00
427,00
9.
285,00
427,00
10.
* Ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies visu trīs Baltijas valstu pārstāvji un
dalībnieku skaits grupā ir 10 un vairāk.

** Ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm.”
15.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemti Siguldas novada kamaniņbraucēju Andra Šica, Jura Šica un sportistu trenera Jāņa
Liepas iesniegumi ar lūgumu piešķirt naudas balvas par sekojošiem sasniegumiem sportā
2014./2015. gada sezonā:
1. 11. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Iglsa;
2. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā Sprinta kausā, Iglsa;
3. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Leikplesida;
4. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā Sprinta kausā, Kalgari;
5. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kalgari;
6. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kēnigze;
7. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze;
8. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Oberhofa;
9. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Oberhofa;
10. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Vinterberga;
11. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vinterberga;
12. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Lillehammera;
13. 6. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Lillehammera;
14. 6. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Sigulda;
15. 7. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda;
16. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Altenberga;
17. 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā Sprinta kausā, Altenberga;
18. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Soči;
19. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Soči;
20. 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Soči;
21. 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Soči;
22. 3. vieta Pasaules kausa posmu kopvērtējumā;
23. 3. vieta Pasaules kausa Sprinta kopvērtējumā;
24. 5. vieta Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā 2012. gada 4.
aprīļa Siguldas novada Domes nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot.
Nr.7, §8) 9. punktu, kas nosaka vietas, par kurām piešķir naudas balvas, un kritēriju, kas nosaka,
ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm,
naudas balvas var tikt piešķirtas par astoņām no iesniegumā minētajām sacensībām, kā arī par
izcīnīto 3. vietu Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā kopvērtējumā, 3. vietu Pasaules kausa
Sprinta kopvērtējumā un 5. vietu Pasaules kausa komandu stafešu kopvērtējumā
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un 2012. gada 4. aprīļa Siguldas novada Domes nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas
balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, Siguldas novada Domes Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 25.marta atzinumu (Nr.3, §14) un Finanšu komitejas
2015.gada 1.aprīļa atzinumu (Nr.6, §6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējiem Jurim Šicam un Andrim Šicam
4557,00 EUR apmērā katram par šādiem sasniegumiem sportā 2014./2015. gada sezonā:
1.1. par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kalgari 285,00 EUR;
1.2. par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kēnigze 285,00 EUR;
1.3. par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze 285,00 EUR;
1.4. par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Oberhofa 285,00 EUR;
1.5. par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Vinterberga 427,00 EUR;
1.6. par 6. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Sigulda 427,00 EUR;
1.7. par 7. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda 285,00 EUR;
1.8. par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Altenberga 427,00 EUR;
1.9. par 3. vietu Pasaules kausa kamaniņu sportā kopvērtējumā 712,00 EUR;
1.10. par 3. vietu Pasaules kausa Sprinta kopvērtējumā 712,00 EUR;
1.11. par 5. vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā 427,00 EUR.
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucēju Andra Šica un Jura Šica trenerim
Jānim Liepam 2278,50 EUR apmērā par ieguldījumu Andra Šica un Jura Šica augsto
rezultātu sasniegšanā 2014./2015. gada sezonā (50 % apmērā no sportistu kā vienas
ekipāžas sasniegumiem).
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
16.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Ināra Kivlenieka iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvas par sekojošiem sasniegumiem sportā 2014./2015. gada sezonā:
1. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze;
2. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Oberhofa;
3. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Vinterberga;
4. 6. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Lillehammera;
5. 7. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda;
6. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Altenberga;
7. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā Sprinta kausā, Altenberga;
8. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Soči;
9. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Soči;
10. 5. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Soči;
11. 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Soči;
12. 5. vieta Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā 2012. gada 4.
aprīļa Siguldas novada Domes nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot.
Nr.7, §8) 9. punktā noteiktās vietas, par kurām tiek piešķirtas naudas balvas, un kritēriju, kas
nosaka, ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk
valstīm, naudas balvas var tikt piešķirtas par piecām no iesniegumā minētajām sacensībām, kā
arī par izcīnīto 5. vietu Pasaules kausa komandu stafešu kopvērtējumā
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un 2012. gada 4. aprīļa Siguldas novada Domes nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas
balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, Siguldas novada Domes Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015. gada 25. marta atzinumu (Nr.3, §15) un Finanšu komitejas
2015.gada 1.aprīļa atzinumu (Nr.6, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,

L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Ināram Kivleniekam 1852,00
EUR apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2014./2015. gada sezonā:
1.1. par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze 285,00 EUR;
1.2. par 7. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda 285,00 EUR;
1.3. par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Altenberga 285,00 EUR;
1.4. par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Soči 285,00 EUR;
1.5. par 5. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Soči 285,00 EUR;
1.6. par 5. vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā 427,00 EUR;
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucēja I. Kivlenieka trenerim Kasparam
Dumpim 926,00 EUR apmērā par ieguldījumu I. Kivlenieka augsto rezultātu sasniegšanā
2014./2015. gada sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
17.§
Par mantas nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” valdījumā
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai nodrošinātu racionālu elektromobīļu uzlādes stacijas darbību, ir izskatīts priekšlikums
nodot valdījumā Siguldas novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”,
reģistrācijas Nr. 90010201940, juridiskā adrese – Ausekļa ielā 6, Sigulda, Siguldas novads,
elektromobīļu uzlādes staciju Ausekļa ielā 6 A, Sigulda, Siguldas novads, Dome konstatē:
1.2013.gada 25.septembra Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.32 „Siguldas novada
pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”” nosaka aģentūrai veicamos
uzdevumus. Saistošo noteikumu:
1.1. 8.1.punkts nosaka, ka Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības Aģentūra” uzdevums ir veicināt un koordinēt daudzveidīgu un plašu
tūrisma un aktīvas atpūtas attīstību Siguldas novadā;
1.2. 8.8.punkts nosaka pienākumu popularizēt Siguldas novadu un Siguldas novada
tūrisma piedāvājumus, īstenojot tūrisma veicinošus pasākumus Latvijā un
ārvalstīs;
1.3. 8.11.punkts nosaka pienākumu veicināt Siguldas novada tūrisma objektu
iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma piedāvājumā;
1.4. 8.17. punkts nosaka, ka aģentūras uzdevums ir pārvaldīt un apsaimniekot, kā arī
iznomāt, ja par to ir pieņemts atbilstošs domes lēmums, Aģentūras valdījumā
nodoto Siguldas novada pašvaldības mantu, atbilstoši Aģentūras uzdevumiem.
2. Saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas datiem elektromobīļu uzlādes stacija GSP-2-22TS-PS140101, izlaiduma gads 2014.gads, uzskaites vērtībā ar 15 521,69 EUR.
3. Elektromobīļu uzlādes stacijas nodošana P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” valdījumā
nodrošinātu tūrisma produktu attīstības potenciāla palielināšanu, radot iespēju
apmeklētājiem ierasties, izmantojot videi draudzīgu pārvietošanās veidu.
Saskaņā ar iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kas atrodas
pašvaldības aģentūras valdījumā, un 27. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Pašvaldības aģentūra
kārto grāmatvedības uzskaiti un sniedz pārskatus likumā “Par budžetu un finanšu vadību”
noteiktajā kārtībā, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6.,7. un 8. pantu, Siguldas novada
Domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr. 32 „Siguldas novada pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”” (prot.Nr.20,§16) 8.1.,8.3. un 8.17 punktiem
un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka Pašvaldības

funkcijas ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
kā arī saskaņā ar 2015.gada 25.marta Attīstības komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §7), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Nodot valdījumā Siguldas novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”,
reģistrācijas Nr. 90010201940, juridiskā adrese Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads, uz
aģentūras darbības laiku pamatlīdzekļus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.
2. Siguldas novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra” pārņemt valdījumā
lēmuma 1.punktā minētos pamatlīdzekļus ar pieņemšanas - nodošanas aktu.
18.§
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” 2014.gada
darbības pārskata apstiprināšanu
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība veicot
aģentūras pārraudzību, novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus. Savukārt šī paša
likuma 21.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības aģentūras direktoru sniedz
pašvaldības domei vai tās pilnvarotajai amatpersonai pārskatu par vidēja termiņa darbības
stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi.
Pamatojoties uz likuma „Publisko aģentūru likums” 20.panta otrās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada
25.marta Siguldas pašvaldības Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §1),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” 2014.gada
darbības pārskatu.
19.§
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2015.gada
darba plāna apstiprināšanu
P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Publisko aģentūru likuma 23.punktā par pašvaldības aģentūras darbības plānošanu ir
noteikts, ka pašvaldības aģentūras darbības plānošanas dokumenti ir vidēja termiņa darbības
stratēģija un darba plāns kārtējam gadam.
Darba plānu kārtējam gadam pašvaldības aģentūra izstrādā atbilstoši vidēja termiņa darbības
stratēģijai un budžetam, nosakot gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai
veicamos pasākumus.
Īstenojot pašvaldības aģentūras pārraudzību, Dome apstiprina pašvaldības aģentūras darba
plānu kārtējam gadam.
Saskaņā ar likuma „Publisko aģentūru likums” 20.panta otrās daļas 3.punktu, 23.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 11.marta Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.5, §14), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” 2015.gada
darba plānu.
20.§
Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes noteikumos „Par Siguldas
Pils kompleksa telpu izmantošanu”
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Konstante
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, 27.punktu, 2010.gada 8.jūnijā Ministru kabineta
noteikumiem Nr.515„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, kā arī
2015.gada 1.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.6, §12), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra noteikumos „Par Siguldas Pils
kompleksa telpu izmantošanu” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 2.punktā vārdu „izmantošanai” ar vārdu „apsaimniekošanai”;
2. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Siguldas Pils kompleksa telpas apsaimniekošanai tiek nodotas pašvaldības aģentūrai
„Siguldas Attīstības aģentūra” ar tiesībām tās iznomāt.”;
3. Papildināt noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” grāmatvedība veic nepieciešamo
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kas saistīta ar nomas ieņēmumiem un telpu uzturēšanas
izdevumiem.”;
4. Papildināt noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” apmaksā Siguldas Pils kompleksa
elektroenerģijas patēriņa izdevumus, nosūtot rēķinus lietotājiem pēc kontrolskaitītāju
rādījumiem.”.
21.§
Par grozījumiem 2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes nolikumā
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta divpadsmito daļu, saskaņā ar Siguldas novada Domes Finanšu komitejas
2015.gada 1.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks,
I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. izteikt nolikuma 4.2. punkta 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.2.1. komisiju priekšsēdētājiem tiek noteikta samaksa par sagatavošanos komisiju sēdēm,
nepārsniedzot 4 stundas mēnesī; Administratīvās komisijas un Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājiem tiek noteikta samaksa par sagatavošanos komisiju sēdēm, protokolu
sagatavošanu un apmeklētāju pieņemšanu, nepārsniedzot 8 stundas mēnesī;”

2. izslēgt nolikuma 4.2. punkta 4.2.4.apakšpunktu:
„4.2.4. dzīvokļu komisijas sekretārei par apmeklētāju pieņemšanu tiek noteikta samaksa par 12
stundām mēnesī”.
22.§
Par ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanu
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
2015.gada 31.martā Siguldas novada Dome ir noslēgusi Vienošanos Nr.2015/251 ar
fizisku personu grupu par to, ka personas bez atlīdzības un pēc brīvas iniciatīvas organizē
labdarības akciju, lai nodrošinātu remontdarbus divās Mores pamatskolas telpās (galdniecības
kabinetā un aktu zālē) un veiktu šo telpu labiekārtošanu. Personas labdarības akcijas ietvaros
uzaicina fiziskas un juridiskas personas ziedot naudas līdzekļus vai dāvināt minēto telpu
labiekārtošanai nepieciešamās lietas.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka dome nosaka
kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana un pārzināšana. Savukārt likuma Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.panta pirmā daļa
nosaka, ka - ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro, dāvināt (ziedot)
drīkst, tikai noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu. Līgumā paredz
dāvinājuma (ziedojuma) mērķi, kā arī kārtību, kādā dāvinātājs (ziedotājs) pārbauda, vai
saņemtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.panta pirmo daļu, kā
arī saskaņā ar 2015.gada 1.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.6, §14), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Pieņemt ziedojumus (dāvinājumus), kas ir iegūti fizisko personu grupas organizētajā
labdarības akcijā saskaņā ar 2015.gada 31.marta Vienošanos Nr. Nr.2015/251,
noslēdzot ziedojumu (dāvinājuma) līgumus ar ziedotājiem.
2. Saņemtos ziedojumus (dāvinājumus) izlietot Mores pamatskolas telpu (galdniecības
kabineta un aktu zāles) remontam un labiekārtošanai.
3. Ziedojumus (dāvinājumus) pieņemt saskaņā ar 2014.gada 1.janvāra noteikumiem
„Noteikumi par speciālo budžetu Siguldas novada Domē”.
23.§
Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. punkts paredz, ka atsevišķu invazīvo
augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
iesaista vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai
republikas pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā
iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi.
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem
un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt
likuma „Par pašvaldībām” 61.panta otrā daļa paredz, ka darba grupu izveidošanas
nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi, un darbam tajās var pieaicināt
speciālistus, kuriem par darbu maksā no pašvaldības ieņēmumiem.

Saskaņā ar „Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
ekspertu grupas nolikums” 7.punktu, ekspertu grupas sastāvu apstiprina Siguldas novada Dome.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61. panta pirmo un otro daļu, Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. punktu,
2015.gada 25. marta Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.3, §1), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, G.Zvejnieks, J.Zilvers, J.Strautmanis,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Izveidot Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupu un apstiprināt tās sastāvu:
1. komisijas priekšsēdētājs - Siguldas novada Domes Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas
galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone;
2. komisijas loceklis - Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīcijas pārvaldes
Īpašumu nodaļas galvenā dārzkopības speciāliste Dita Laure;
3. komisijas loceklis - Siguldas novada Domes Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas
vadītājs Aivars Jakobsons;
4. komisijas loceklis - Siguldas novada Domes Allažu pārvaldes vadītāja Vija Vāvere;
5. komisijas loceklis – Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās un vispārējās
uzraudzības nodaļas vecākā inspektore Santa Gailume;
6. komisijas loceklis - Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās un vispārējās
uzraudzības nodaļas vecākā inspektore Lilija Stepanova.
24.§
Par finansējuma apstiprināšanu Douzelage projekta vadīšanai
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos L.Sausiņa
Jau no 2004.gada Siguldas pilsēta darbojas Eiropas mazo pilsētu sadraudzības projektā
Douzelage. Šajā laikā īstenoti vairāki sadarbības projekti.
2015.gadam dalības maksa projektā paredzēta no Siguldas novada pašvaldības 2015. gada
budžeta struktūrvienību 8612 un 9811 līdzekļiem.
Lai maksimāli lietderīgi izmantotu projekta piedāvātās iespējas un koordinētu darbību,
nepieciešams izstrādāt projekta attīstības koncepciju, noteikt tā vadītāju un rast finanšu līdzekļus
vadītāja atalgojumam.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, viena no pašvaldības
funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu 2015.gada
1.aprīļa Izglītības un kultūras komitejas atzinumu (prot. Nr.6, §1) un 2015.gada 1.aprīļa Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.6, §15), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, J.Strautmanis, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Paegle, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (G.Zvejnieks), Dome nolemj:
1. Apstiprināt Douzelage projekta atbalsta koncepciju 2015.gadam (saskaņā ar pielikumu).
2. Apstiprināt par Douzelage projekta vadītāju Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
direktoru Guntaru Zvejnieku.
3. Projekta vadītājam no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.decembrim noteikt piemaksu
par projekta vadīšanu 20 % apmērā no amatalgas, saskaņā ar 28.02.2015. Siguldas novada
pašvaldības nolikuma “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 7.1.4. punktu, paredzot
līdzekļus no Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” budžeta.

4. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai Maijai Bruģei katru ceturksni veikt kontroli par
G.Zvejniekam uzdoto pienākumu izpildi.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16:45
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 22.aprīlī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2015.gada 22.aprīlī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece

