2015.gada 2.septembrī

Siguldā

Nr.13

Siguldas novada Domes sēdes protokols
Darba kārtība:
1. Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
2. Par izmaiņām Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
3. Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas
valdes locekļu nominēšanas kārtība” apstiprināšanu.
4. Par valdes locekļa ievēlēšanu SIA “Saltavots”.
5. Par Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.7 “Par fizisku
un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības,
pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” precizēšanu.
6. Par zemes iznomāšanu.
7. Par zemes iznomāšanu.
8. Par zemes iznomāšanu.
9. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 24.oktobra lēmumā „Par adrešu
apstiprināšanu Siguldas pilsētā” (prot.Nr.21, §14).
10. Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu
novada skolās 2015./2016.mācību gadam.
11. Kārtība, kādā sadala 2015.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 papildu samaksas noteikšanu.
14. Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2015.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) sadali Siguldas novadā.
15. Par algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta Siguldas Sporta skolas, Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoriem.

16. Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par zemes gabala „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
18. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta
saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas
novadā” apstiprināšanu.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Dainis Dukurs, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Līga Sausiņa, Guntars Zvejnieks,
Indra Ozoliņa, Ināra Paegle, Ņina Balode, Mārtiņš Zīverts, Jānis Lazdāns, Eva Viļķina, Ilmārs
Lipskis, Jānis Strautmanis
Nepiedalās deputāti: Māris Malcenieks - darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Zemes nodaļas vadītāja Anita Viškere,
vecākais datortīkla administrators Dzintars Strads, Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes
vadītāja Inga Zālīte, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe
Piedalās: Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, P/A „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
Protokolē: klientu apkalpošanas speciāliste Aiva Šūmane
Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi sāk plkst.16:05
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba
kārtību ar 6 (sešiem) papildjautājumiem - „Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas”,
“Par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā”, “Par grozījumiem Allažu Sporta centra
nolikumā”, “Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”, “Par nekustamā īpašuma Pils ielā
16, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un “Par sadarbības līguma
noslēgšanu”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt sēdes darba kārtību ar 6 (sešiem) papildjautājumiem:
20. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
21. Par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā.
22. Par grozījumiem Allažu Sporta centra nolikumā.
23. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.

25. Par sadarbības līguma noslēgšanu.

1.§
Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Ņemot vērā Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas locekles Elīnas Adleres
plānoto ilgstošu prombūtni, ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā, par komisijas locekli
ieceļot Siguldas novada Domes Personāla nodaļas personāla speciālisti Lieni Ozolu - Ozoliņu.
Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu pirmo
daļu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 6.panta otro daļu,
kā arī 2015.gada 2.septembra apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §15), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā:
1. Izslēgt no komisijas sastāva tās locekli - Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes
juristi Elīnu Adleri;
2. Ievēlēt par komisijas locekli Siguldas novada Domes Personāla nodaļas personāla
speciālisti Lieni Ozolu - Ozoliņu.

2.§
Par izmaiņām Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Saskaņā ar 2013.gada 19.jūnija Siguldas novada Domes lēmumu „Par komisijas
izveidošanu” (prot.Nr.6, §6) tika izveidota Siguldas novada Domes Iepirkumu komisija. Sakarā ar
Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijas locekles Elīnas Adleres plānoto ilgstošu prombūtni,
ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā, par komisijas locekli ieceļot Siguldas novada
Domes Finanšu pārvaldes vadītāju, galveno grāmatvedi Daci Matuseviču.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta
pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, kā arī 2015.gada 2.septembra apvienotās
Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §18),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijas sastāvā:
1. Izslēgt no komisijas sastāva tās locekli - Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes
juristi Elīnu Adleri.

2. Ievēlēt par komisijas locekli Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldes vadītāju, galveno
grāmatvedi Daci Matuseviču.
3. Noteikt, ka komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

3.§
Par Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes locekļu nominēšanas
kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā
ar2015.gada 2.septembra apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §2), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa,
E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes noteikumus “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes locekļu
nominēšanas kārtība”.
4.§
Par valdes locekļa ievēlēšanu SIA “Saltavots”
Ziņo: Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izvērtējusi Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieces L.Sausiņas ziņojumu par SIA
“Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150, valdes locekļa Jāņa Gāgas pilnvaru termiņa beigām, Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai 100% apmērā pieder kapitāla daļas SIA “Saltavots”,
reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV2150.
2. Ar 2012.gada 30.augusta SIA “Saltavots” dalībnieku sapulces lēmumu Jānis Gāga ievēlēts
par valdes locekli uz 3 (trīs) gadiem, ar pilnvaru termiņu no 07.09.2012. līdz 07.09.2015.
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā
daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka valdes
nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam
(akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus
atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībā, kurā izveidota padome. Nosakot
nominēšanas kārtību, tiek ievēroti šādi nosacījumi:
3.1.nominācijas process ir atklāts;
3.2.valdes un padomes locekļu kandidātus izvēlas, balstoties uz profesionalitātes un
kompetences kritērijiem.
4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtā
daļas 2.punkts nosaka, ka šā panta nosacījumi (atklāts konkurss), izņemot otrajā daļā

noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja valdes locekļa kandidātu nav iespējams
nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā
atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli nosaka
kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes vai padomes locekļa kandidātam nepieciešamās
profesionalitātes un kompetences kritērijiem.
5. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta piektā
daļa nosaka, ka šā panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ievēlētā persona amata
pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā atvasinātas
publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai atvasinātas publiskas personas
kapitālsabiedrības padome amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu.
6. Ar 2015.gada 22.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu “Par SIA “Saltavots” valdes
locekļa mēneša atlīdzību” (prot.Nr.6, p.23), SIA “Saltavots” valdes loceklim noteikta
mēneša atlīdzība 2027,00 EUR apmērā, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 3. un 4.punktam, kā arī saskaņā ar
30.03.2010. gada MK noteikumu Nr.311 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības
kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 2. un 4.punktu.
7. Lai nodrošinātu SIA “Saltavots” rīcībspējas nepārtrauktību, ir nosakāma valdes locekļa
pienākumu izpilde 28 stundu apjomā mēnesī, kas atbilstoši stundas tarifa likmei, kas
noteikta lēmuma 6.punktā noteiktajā kārtībā sastāda 12,67 EUR, kopā par 28 stundām 354,76 EUR mēnesī.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmās daļas 1. un
2.punktu, ceturtās daļas 2.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, Pārejas
noteikumu 3. un 4.punktu, 30.03.2010. gada MK noteikumu Nr.311 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības
kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 2. un 4.punktu, 02.09.2015.
Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitālsabiedrību, kurā pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes locekļu nominēšanas kārtība” 6.
un 7. punktu, 12.08.2015. Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.punkta 6.3.apakšpunktu, 2015.gada
22. aprīļa Siguldas novada Domes lēmumu “Par SIA “Saltavots” valdes locekļa mēneša atlīdzību”
(prot.Nr.6, §23), kā arī saskaņā ar 2015.gada 2.septembra apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §4), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode,
G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sākot ar 2015.gada 8.septembri ievēlēt rīcībspējas nepārtrauktības nodrošināšanai līdz
jauna valdes locekļa ievēlēšanai atklāta konkursa kārtībā, par SIA “Saltavots”,
reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV2150, valdes locekli Daci Matuseviču, personas kods (..).
2. Noteikt SIA “Saltavots” valdes locekļa mēneša amata atlīdzību 354,76 EUR.
3. Izsludināt atklātu konkursu SIA “Saltavots” valdes locekļa amatam, ievietojot sludinājumu
vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.

5.§
Par Siguldas novada Domes 2015. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 7 “Par fizisku un
juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un
atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” precizēšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Ņemot vērā 18.06.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē
minētos iebildumus, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
43.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 2.septembra apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §1), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – 1
(Ē.Čoders), Dome nolemj:
Precizēt Siguldas novada Domes 2015.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr. 7 “Par fizisku
un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un
atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” un apstiprināt tos pielikumā pievienotajā redakcijā.

6.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot dārzkopības biedrības „Allaži” valdes priekšsēdētājas R.L. 2015.gada 17.augusta
iesniegumu par zemes nodošanu nomā, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 1.oktobra lēmumu „Par zemes piekritību” (prot.Nr.18, 6.§)
dārzkopības biedrībai „Allaži”, reģ. Nr. 50103074461, juridiskā adrese Sūnu iela 1, Egļupe,
Allažu pagasts, Siguldas novads, ar 01.09.2006. izbeigtas zemes lietošanas tiesības dārzkopības
biedrībai uz īpašumiem: Sūnu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001
0399, Smilšu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0388, Saules iela,
Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0390, Mežmaļu iela, Egļupe, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0155, Sila iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr. 8042 001 0398, Sūnu iela 1, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr.
8042 001 0400, Allažu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0401,
Ogu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0158, Egļu iela, Egļupe,
Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0159, Mēness iela, Egļupe, Allažu pagasts,
Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0275, Dārza iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 8042 001 0386, Draudzības iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042
001 0393, Priežu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0395, Silciema
iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0403, Zvaigžņu iela, Egļupe,
Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0404, Zemeņu iela, Egļupe, Allažu pagasts,
Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0405, Lapu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kad. Nr. 8042 001 0406, Mētru iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001

0407, Viršu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0408, Smilgu iela,
Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0409, Mazā iela, Egļupe, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0410, Garā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas
novads, kad. Nr. 8042 001 0411, Bišu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042
001 0412, Siguldas iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0413, Īsā
iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0414, Koplietošanas iela,
Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0500.
2. Zemes nomas līgums par zemesgabalu nomu ar dārzkopības biedrību „Allaži”,
reģ.Nr.50103074461, nav noslēgts.
3. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par
10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja
zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes
nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, bet ceturtajā daļā noteikts, ka par zemi, kas nepieciešama
zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un
ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
4. 30.08.2005. MK noteikumu Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2.punkts noteic, ka lauku apvidus
zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par
šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu, bet noteikumu 7.punktā teikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā
pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo, otro un ceturto daļu,
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astoto daļu, 30.08.2005. MK
noteikumu Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 2.un 7. punktu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 2.septembra
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §5), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis,
J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2015.gada 7.septembri iznomāt dārzkopības biedrībai „Allaži”, reģ. Nr. 50103074461,
juridiskā adrese Sūnu iela 1, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, Siguldas novada
pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus:
1.1.Sūnu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0399, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0275, platība 0,04 ha un zemes vienības, kad. apz. 8041
001 0399, platība 0,17 ha;

1.2.Smilšu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0388, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0388, platība 0,12 ha;
1.3.Saules iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0390, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0390, platība 0,1 ha;
1.4.Mežmaļu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0155, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0393, platība 0,36 ha;
1.5.Sila iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0398, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0398, platība 0,17 ha;
1.6.Sūnu iela 1, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0400, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0400, platība 0,06 ha;
1.7.Allažu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0401, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0401, platība 1,21 ha;
1.8.Ogu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0158, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0403, platība 0,14 ha;
1.9.Egļu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0159, kas sastāv no
zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0404, platība 0,11 ha;
1.10.
Mēness iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0275, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0405, platība 0,14 ha;
1.11.
Dārza iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0386, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0406, platība 0,59 ha;
1.12.
Draudzības iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0393, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0407, platība 0,11 ha;
1.13.
Priežu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0395, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0408, platība 0,12 ha;
1.14.
Silciema iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0403, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0409, platība 0,23 ha;
1.15.
Zvaigžņu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0404, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0410, platība 0,19 ha;
1.16.
Zemeņu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0405, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0411, platība 0,13 ha;
1.17.
Lapu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0406, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0412, platība 0,14 ha un zemes vienības, kad. apz.
8041 001 0413, platība 0,03 ha, un zemes vienības, kad. apz. 8041 001 0414, platība 0,07 ha;
1.18.
Mētru iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0407, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0415, platība 0,07 ha;
1.19.
Viršu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0408, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0416, platība 0,09 ha;
1.20.
Smilgu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0409, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0417, platība 0,1 ha;
1.21.
Mazā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0410, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0418, platība 0,03 ha;
1.22.
Garā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0411, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0419, platība 0,3 ha;
1.23.
Bišu iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0412, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0420, platība 0,17 ha;

1.24.
Siguldas iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0413, kas
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0421, platība 0,4 ha;
1.25.
Īsā iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0414, kas sastāv
no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0422, platība 0,02 ha;
1.26.
Koplietošanas iela, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kad. Nr. 8042 001 0500,
kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8042 001 0500, platība 0,51 ha.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no attiecīgā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā un
nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi.
3. Juridiskai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar dārzkopības biedrību „Allaži”,
reģ.Nr.50103074461.
Šī lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
7.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi K.R., (adrese), 2015.gada 10.augusta iesniegumu par zemes nomu zem viņa
tiesiskajā valdījumā esošās garāžas Ganību ielā 1, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., un tam
pievienoto garāža īpašnieka maksāšanas grāmatiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 4. punktu, 7. punkta 7.2. apakšpunktu un 7.2 punktu, kā arī saskaņā ar
2015.gada 2.septembra apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §14), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa,
E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt K.R. zemesgabala ar adresi Ganību iela 1, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov.,
kad.Nr. 8094 004 0667, daļu, 1/66 domājamās daļas apmērā no kopējās platības 3330 m2,
garāžas ar adresi Ganību ielā 1, Peltēs, Siguldas pag., Siguldas nov., uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00
EUR un PVN.
3. Noteikt nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma
nodokli par zemi.
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar K.R.
8.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi R.T., (adrese), 19.08.2015. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Pulkveža
Brieža ielā 33,Siguldā, Siguldas novadā, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 10.oktobra lēmumu “Par zemes piekritību Siguldas
pilsētā”, noteikts, ka zeme, kas bija piešķirta par samaksu J.I.A., ar adresi Pulkveža Brieža
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3.
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7.
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iela 33, Siguldā, Siguldas novada, kad. Nr. 8015 003 1179, platība 843 m², ir piekrītoša
Siguldas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, J.I.A. līdz 2009.gada 31.augustam
pilsētas zemes komisijā nebija iesniedzis reģistrētu zemes robežu plānu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas
šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā
bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās
ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi
turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā,
taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku,
kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas
līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu. Zemes
nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
J.I.A. miris 2013.gada 10.janvārī. Zemes nomas līgums ar J.I.A. nav ticis noslēgts.
2013.gada 31.oktobrī zvērināta notāre Inga Dreimane, saskaņā ar Mantojuma apliecību
(reģ.Nr.4650), mantojuma tiesībās uz mirušā J.I.A. atstāto mantojumu apstiprinājusi
pirmās šķiras mantinieci, meitu R.T., kura saskaņā ar mantojuma apliecību ir pieņēmusi
mantojumā mājīpašumu ar adresi Pulkveža Brieža iela 33, Siguldā, Siguldas novadā.
Saskaņā ar zemes situācijas un apgrūtinājumu plānu, uz zemes vienības ar adresi Pulkveža
Brieža iela 33, Siguldā, Siguldas novada, atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves.
Īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm) nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu,
publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem)
piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam
(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Bet piektajā daļā noteikts,
ja šā panta ceturtajā daļā minētā persona, kura savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu
zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu
zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības, un minētais zemesgabals netiek
atsavināts citām personām. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķināma apbūvēta
zemesgabala nomas maksa. Nosakot zemesgabala nomas maksu, par pamatu ņem
zemesgabala kadastrālo vērtību.
Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2.punktu, apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā no 2010.gada 1.janvāra
nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Noteikumu 7.1 punkts noteic, ka
nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, bet 7.2
punktā minēts, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro
gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā
28 euro gadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo un otro daļu, likuma
"Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 2.panta piekto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. punkta 7.2. apakšpunktu, 7.1 un 7.2 punktu,
kā arī saskaņā ar 2015.gada 2.septembra apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un

sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §3), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2015.gada 7.septembri noslēgt zemes nomas līgumu ar R.T. par zemes vienības ar adresi
Pulkveža Brieža iela 33, Sigulda, Siguldas novads, kad.apz.8015 003 1179, nomu, kopplatība
829 m², mājīpašuma ar adresi Pulkveža Brieža iela 33, Sigulda, Siguldas novads, uzturēšanai.
2. Noteikt zemes nomas termiņu 10 (desmit) gadi un nomas maksu 1,5% no zemes vienības
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā.

9.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2007.gada 24.oktobra lēmumā
„Par adrešu apstiprināšanu Siguldas pilsētā” (prot.Nr.21, §14)
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatījusi Valsts zemes dienesta 28.05.2015.gada vēstuli Nr. 2-04.1-R/172 „Par adrešu
datu kārtošanu”, ar kuru tas informē par adresēm, kuras Kadastra informācijas sistēmā nav
piesaistītas nevienam objektam, un lūdz pašvaldību pieņemt lēmumu par adrešu likvidēšanu, ja
adresācijas objekts nepastāv, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Administratīvā procesa likuma 85. panta otrās daļas 1. un 2.punktu, 02.09.2015., 03.11.2009.MK
noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §12),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2007.gada 24.oktobra lēmuma “Par adrešu
apstiprināšanu Siguldas pilsētā” (prot.Nr.21, §14) pielikumā, izslēdzot no tā
pielikuma adresi „Oskara Kalpaka iela 4”, Sigulda, Siguldas novada.
2. Valsts adrešu reģistrā likvidēt adresi Oskara Kalpaka iela 4, Sigulda, Siguldas novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.§
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu
novada skolās 2015./2016.mācību gadam
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu 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” 6.punkta 6.2.apakšpunktu, 7.punkta 7.1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām”

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada
2.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §1) un apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §7), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), 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”,
ņemot vērā Siguldas novada skolu tīkla specifiku, piemērot šādus papildkritērijus:
1. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu atbilstoši noteikumu 6.punkta 6.2.apakšpunktam,
piemērot koeficientu 1 skolās, kurās skolēnu skaits ir 150 skolēni un mazāk.
2. Aprēķinot normēto skolēnu skaitu atbilstoši noteikumu 7.punkta 7.1.apakšpunktam,
skolēniem, kuri apgūst speciālās programmas un netiek integrēti, bet mācās speciālās
izglītības klasēs, piemērot koeficientu 2,84.

11.§
Kārtība, kādā sadala 2015.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 noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu 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” 2. un 11.punktu, likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”, 2014.gada
18.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.437 (prot.Nr.38, 40.§) „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §2) un apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §8), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2015.gada 4
mēnešiem (septembris – decembris) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai 106 024,00 EUR, sadalīt atbilstoši normēto

5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2015.gada 27.maiju. Piešķirto
mērķdotāciju pirmskolas izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām 4208,00 EUR
apmērā, sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm uz 2015.gada 27.maiju.
Izglītības iestāde
Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”
Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības
grupām
1.7. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības
grupai
1.8. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Darba
samaksa
EUR
27168,00
23908,00
14128,00
19900,00
8016,00
4312,00

Kvalitātes
piemaksa
EUR
599,00
1376,00
756,00
865,00
205,00
110,00

Kopā
iestādei
EUR
27767,00
25284,00
14884,00
20765,00
8221,00
4422,00

2940,00

147,00

3087,00

5652,00
106024,00

150,00
4208,00

5802,00
110232,00

2. Piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm
2015.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) 4860,00 EUR apmērā, iedalīt pirmskolas
izglītības iestādei „Ieviņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu bērniem
ar valodas traucējumiem, finansējumam.
3. No piešķirtās mērķdotācijas 816 236,00 EUR Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 4448,00
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
2015.gada 26.augustu, kas 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 2015.gada 2.septembra lēmumam „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā
aprēķina normēto skolēnu skaitu novada skolās 2015./2016.mācību gadam” (prot.Nr.13,
§10). Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām 39784,00 EUR apmērā
sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju sniegtās
informācijas uz 2015.gada 27.maiju.
Izglītības iestāde
4.1. Allažu pamatskolai
4.2. Mores pamatskolai
4.3. Laurenču sākumskolai

Darba
samaksa
EUR
47713,00
53789,00
73234,00

Kvalitātes
piemaksa
EUR
3084,00
2476,00
2024,00

Kopā
iestādei
EUR
50797,00
56265,00
75258,00

4.4. Siguldas 1.pamatskolai
4.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
4.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai

149683,00
241503,00
210530,00
776452,00

9552,00
11988,00
10660,00
39784,00

159235,00
253491,00
221190,00
816236,00

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 Maija Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 5. punktu un 7.punkta 7.1. apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.12, §3) un apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §11), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, G.Zvejnieks, M.Zīverts,
J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Ņ.Balode
balsošanā nepiedalās, Dome nolemj:
Atbilstoši skolēnu skaitam uz 2015.gada 1.septembri, noteikt Siguldas novada skolu
direktoriem darba algas no valsts mērķdotācijas no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada
31.augustam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Sandra Tukiša
Gundega Pētersone
Sanita Ungura
Valters Mačs
Ņina Balode
Rūdolfs Kalvāns

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

13.§
Par papildu samaksas noteikšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 5. punktu un 7.punkta 7.1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.12, §4) un apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §10), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,

M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Noteikt samaksu par papildu programmas (pirmsskolas izglītības programma) īstenošanu trijās
pirmsskolas izglītības grupās no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam Allažu
pamatskolas direktorei Sandrai Tukišai 400,00 EUR mēnesī no pašvaldības budžeta.
2. Noteikt samaksu par papildu programmu (pirmsskolas izglītības programma un divas speciālās
pirmsskolas izglītības programmas) īstenošanu pirmsskolas izglītības grupā no 2015.gada
1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam Mores pamatskolas direktorei Gundegai Pētersonei
200,00 EUR mēnesī no pašvaldības budžeta.
3. Noteikt piemaksu par Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskā darba
koordinēšanu no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam PII „Saulīte” vadītājai
Andai Timermanei 140,00 EUR mēnesī no pašvaldības budžeta.

14.§
Par valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada
4 mēnešiem (septembris – decembris) sadali Siguldas novadā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”,
2015.gada 18.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.437 (prot.Nr.38, 40.§) „Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu, Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas sēdes 2015.gada 27.augusta lēmumu, Izglītības un kultūras
komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §6), kā arī apvienotās Finanšu
komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §17), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis,
J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sadalīt Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju 2015.gada 4 mēnešiem
(septembris – decembris) interešu izglītībai 31982,00 EUR apmērā, interešu izglītības
programmu realizēšanai, atbilstoši 27.08.2015. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam. Piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības
pedagogu darba kvalitātes piemaksām 1684,00 EUR apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu
kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2015.gada
27.maiju.
Izglītības iestāde

Darba
samaksa
EUR

Kvalitātes Kopā
piemaksa iestādei
EUR
EUR

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Laurenču sākumskola
Siguldas 1.pamatskola
Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Siguldas Sporta skola
Siguldas novada Jaunrades centrs

3330,00
1421,00
2418,00
3330,00
3224,00
4134,00
3224,00
2418,00
8483,00
31982,00

192,00
3522,00
100,00
1521,00
0,00
2418,00
192,00
3522,00
300,00
3524,00
354,00
4488,00
152,00
3376,00
188,00
2606,00
206,00
8689,00
1684,00 33666,00

2. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglītības iestāžu vadītājiem
sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

15.§
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
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 5. punktu un 7.punkta 7.1. apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.12, §5) un apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §11), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, M.Zīverts, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, G.Zvejnieks balsošanā
nepiedalās, Dome nolemj:
1. Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktoram Guntaram Zvejniekam no 2015.gada
1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam no pašvaldības budžeta noteikt algas likmi
1095,00 EUR mēnesī.
2. Siguldas Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam no 2015.gada 1.septembra līdz
2016.gada 31.augustam no pašvaldības budžeta noteikt algas likmi 1095,00 EUR mēnesī.
3. Siguldas novada Jaunrades centra direktorei Ilzei Šultei no 2015.gada 1.septembra līdz
2016.gada 31.augustam no pašvaldības budžeta noteikt algas likmi 952,00 EUR mēnesī.

16.§
Par Siguldas 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
22.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §8), apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §16), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas 1.pamatskolas nolikumu.
2. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Siguldas novada Domes
2010.gada 27.janvāra lēmumu apstiprināto Siguldas 1.pamatskolas nolikumu (prot.Nr.2,
§23).
17.§
Par zemes gabala „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: Deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi 2015.gada 26.augusta Dzīvokļu privatizācijas komisijas atzinumu (prot.Nr.10, §1),
par piesaistītā zemes gabala ar adresi „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr. 8094 001 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8094 001 0060, 4091 m2
platībā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi „Nurmiži 3”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000531436, zemes gabala ar adresi „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 001 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 8094 001 0060, 4091 m2 platībā, īpašnieks ir Siguldas novada pašvaldība.
Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000531436 III daļas 1.iedaļā ir atzīme
– uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu
8094 001 0094 001, kas ierakstīta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000465643.
2. Zemes īpašums funkcionāli saistīts ar ēku (būvju) īpašumu ar adresi „Nurmiži 3”, kadastra
numurs 8094 501 0003, kas sastāv no 3 stāvu daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums
8094 001 0094 001, ar 18 dzīvokļu īpašumiem.
3. Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. panta ceturto, sesto un astoto daļu, dzīvokļu
īpašniekiem pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez
atlīdzības un par zemes gabala iemērīšanu un reģistrēšanu izdevumus sedz dzīvokļu
īpašnieki atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
4. Pašvaldības izdevumi par zemes gabala ar adresi „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8094 001 0060, ierakstīšanai zemesgrāmatā, saskaņā ar
izmaksu apliecinošiem dokumentiem sastāda 246,46 EUR tajā skaitā:
4.1.
mērniecība – 200,00 EUR

4.2.
4.3.

kancelejas nodeva par reģistrāciju – 28,46 EUR
kadastra izziņa – 18,00 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 75.panta ceturto, sesto un astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2015.gada 26.augusta atzinumu (prot.Nr.10, §1), apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §6), atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot zemes gabalu „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8094 001 0060, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8094 001 0060, 4091
m2 platībā, īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas ar adresi „Nurmiži 3”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Noslēdzot vienošanos par zemesgabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, iekļaut
nosacījumu, ka dzīvojamās mājas „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
ierakstīšanu zemesgrāmatā, par kopējo summu 246,46 EUR (divi simti četrdesmit seši euro
un 46 centi), norēķinās atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4
Dzīvoklis Nr.5
Dzīvoklis Nr.6
Dzīvoklis Nr.7
Dzīvoklis Nr.8
Dzīvoklis Nr.9
Dzīvoklis Nr.10
Dzīvoklis Nr.11
Dzīvoklis Nr.12
Dzīvoklis Nr.13
Dzīvoklis Nr.14
Dzīvoklis Nr.15
Dzīvoklis Nr.16
Dzīvoklis Nr.17
Dzīvoklis Nr.18

Platība
kv.m.
74.2
59.0
73.5
60.4
74.6
60.1
75.0
60.5
76.3
60.7
75.5
59.3
75.4
58.9
75.8
59.9
76.4
59.6

Kopīpašuma
domājamā daļa
742/12151
590/12151
735/12151
604/12151
746/12151
601/12151
750/12151
605/12151
763/12151
607/12151
755/12151
593/12151
754/12151
589/12151
758/12151
599/12151
764/12151
596/12151

Summa
EUR
15,05
11,97
14,91
12,25
15,13
12,19
15,21
12,27
15,48
12,31
15,31
12,03
15,29
11,95
15,37
12,15
15,50
12,09

3. Izbeigt 2009.gada 2.jūnija Zemes nomas līgumu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu O.A.

18. §
Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta pirmo
daļu, 2014.gada 23.jūlija nolikuma “Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nolikums” 3.1.punktu,
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 12.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr.7, §9), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa,
E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt 30.04.2014. Siguldas novada Domes lēmumā “Par Siguldas pilsētvides un ainavu
valdes sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.9, p.3) šādus grozījumus:
1. Ar 02.09.2015. izslēgt no Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva Īpašumu nodaļas
būvinženieri Aldi Ermansonu.
2. Ar 02.09.2015. Siguldas novada Domes Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvu
papildināt ar Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Kristīni Baltiņu,
Juridiskās pārvaldes vadītāju Aldi Vecvanagu, Galveno nekustamā īpašuma speciālistu Arni
Rietumu.
19.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 14.augusta
saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas
novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās
daļas 4. un 9.punktu un 43.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §13),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, I.Paegle, Ņ.Balode,
G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav,
atturas – 1 (Ē.Čoders), Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada
14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi
Siguldas novadā””.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
20.§
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags

Izskatījusi 2015.gada 10.augusta Ķekavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000048491, juridiskā
adrese Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, vēstuli Nr. 1-7/15/1874
„Par kapitāla daļu atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, ar lūgumu izlemt jautājumu
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Dome ir SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ.Nr.40103037514, juridiskā
adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, dalībnieks. Saskaņā ar Dalībnieka kapitāla daļu apliecību
Nr.1/2011, Siguldas novada Domei pieder 788 kapitāla daļas. Kapitāla daļu nominālvērtība
1121,22 EUR.
2. Saskaņā ar 2015.gada 13.februāra Ķekavas novada pašvaldības vēstuli Nr. 1-7/15/307 „Par
kapitāla daļu atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu” Ķekavas novada
pašvaldība vēlās atsavināt tai piederošo 821 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu par
kopējo summu 2342,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 00 centi), tai
skaitā vērtēšanas izdevumi 847,00 EUR (astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi ),
kurus Ķekavas novada pašvaldība ir samaksājusi sertificētam vērtētājam SIA
„Eiroeksperts”.
3. Komerclikuma 189. panta pirmā daļa nosaka, ka gadījumā, kad dalībnieka daļas tiek
pārdotas, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi.
4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešā
daļa nosaka, ka kapitāla daļu pārdevējs piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai
privātās kapitālsabiedrības pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem (akcionāriem) nopirkt
publiskas personas kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar pārdošanas
noteikumiem, nosakot, ka sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) kopumā vai atsevišķi
jāpiesakās uz visām publiskas personas pārdodamajām kapitāla daļām, pretējā gadījumā
uzskatāms, ka tie atteikušies no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pirmās daļas
2.punktu, Komerclikuma 189.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141. panta trešo daļu un saskaņā ar apvienotās Finanšu
komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, §19), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis,
J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiecībā uz Ķekavas novada pašvaldībai
piederošo 821 (astoņi simti divdesmit viena) SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ.Nr.40103037514,
juridiskā adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, kapitāla daļu par kopējo pārdošanas cenu 2342,00 EUR
(divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 00 centi).
21.§
Par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe

Ar 2013.gada 28.augusta Siguldas novada Domes lēmumu “Par ēdināšanas pakalpojumu
Mores pamatskolā” (prot.Nr.18, p.8) nolemts noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Mores
pamatskolā –1,14 EUR dienā, sākot ar 2013.gada 2.septembri.
Saņemts Mores pamatskolas direktores Gundegas Pētersones iesniegums ar lūgumu, sākot ar
2015./2016. mācību gadu noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā 1,42
EUR. Iesniegums pamatots ar pusdienu komplekta izmaksu aprēķinu atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g. apakšpunktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.12, §11) un apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §20), atklāti balsojot, ar 14 balsīm
par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks,
M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā – 1,42 EUR (viens euro
un 42 centi) dienā, sākot ar 2015.gada 2.septembri.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē 2013.gada 28.augusta
Siguldas novada Domes lēmums “Par ēdināšanas pakalpojumu Mores pamatskolā”
(prot.Nr.18, p.8)
22.§
Par grozījumiem Allažu Sporta centra nolikumā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas
2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §10) un apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §21),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra nolikumā „Allažu Sporta centra
nolikums” grozījumus un izteikt nolikuma 4.punktu šādā redakcijā: „4.Sporta centra adrese ir
Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV -2154”.
23.§
Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §9) un
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §22), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa,
E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Allažu pamatskolas nolikumu.
2. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Siguldas novada Domes
2013.gada 18.decembra lēmumu apstiprināto Allažu pamatskolas nolikumu (prot.Nr.26,
§11).

24.§
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
Izskatījusi Siguldas novada Domes 2015.gada 31.augusta Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.13, §1), ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības
uz nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novads, kad.apz.8015 002 1818, 1.stāva
telpām - 264,89 m2 platībā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu
tipveida nosacījumiem” 7., 10, 60. un 67.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu komitejas
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10,
§23), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders,
I.Paegle, Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis,
J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Nodot izsolē nomas tiesības un nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
kad.apz.8015 002 1818, 1.stāva telpām - 264,89 m2 platībā, uz 5 gadiem, amatnieku,
mākslinieku un dizaineru darbnīcu ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad.apz.8015 002 1818,
1.stāva telpu - 264,89 m2 platībā, nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar
sākotnējo nomas maksu 4,30 EUR (četri euro un trīsdesmit centi) par 1 (vienu) telpas
kvadrātmetru mēnesī.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad.apz.8015 002
1818, 1.stāva telpu - 264,89 m2 platībā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
un veikt izsoles procedūru.

25.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ir izstrādāts sadarbības līgums ar biedrību „Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta
biedrība”, reģistrācijas Nr.50008211561, juridiskā adrese: Rasas iela 9, Sigulda, Siguldas novads un
Siguldas novada Laurenču sākumskolu, reģ.Nr.4311902928, juridiskā adrese: Laurenču iela 7, Sigulda,
Siguldas novads. Sadarbības līguma mērķis ir vienoties par nosacījumiem, lai papildus
pamatizglītības programmas apgūšanai Laurenču sākumskolā nodrošinātu fakultatīvās nodarbības
mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un daudzveidīgu interešu izglītības programmu
realizēšanu, pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2012.gada 5.decembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.23, §13) par Laurenču sākumskolas koncepciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas
2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, §12) un apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, §24),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, D.Dukurs, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, I.Paegle,
Ņ.Balode, G.Zvejnieks, M.Zīverts, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, E.Viļķina, I.Lipskis, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt sadarbības līguma projektu lēmumam pievienotā redakcijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.15
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2015.gada 30.septembrī plkst.16.00.

Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Aiva Šūmane

