Siguldā

2015.gada 16.decembrī

Nr.21

Siguldas novada Domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Jānis
Lazdāns, Indra Ozoliņa, Ināra Paegle, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās deputāti: Dainis Dukurs, Ilmārs Lipskis, Māris Malcenieks – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete,
Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Personāla nodaļas vadītāja Kristīne Simanoviča,
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga, Lauksaimniecības konsultante Ineta Eriksone,
Dzimtsarakstu nodaļa vadītājas vietniece Inita Vīgante, Transporta pārraugs Aivis Liepiņš,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Kursītis
Piedalās: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu SIA „VG Čiekurs”.
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”.
3. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par zemes
platību precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā”.
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
5. Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības
dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu.
6. Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu.
8. Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem
Leona Paegles ielā 21, Leona Paegles ielā 19, Jāņa Poruka ielā 14, Jāņa Poruka ielā 12A,
Jāņa Poruka ielā 11, Lāčplēša ielā 9A, starpapgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002
007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona Paegles ielā Siguldā, Siguldas
novadā.

9. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar
adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
8015 002 1901.
10. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz izslēgt no darba kārtības 3 (trīs)
jautājumus: Nr.5 “Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības
dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu”; Nr.8 “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem Leona Paegles ielā 21, Leona Paegles ielā 19, Jāņa Poruka
ielā 14, Jāņa Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka ielā 11, Lāčplēša ielā 9A, starpapgabalā ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona Paegles ielā Siguldā,
Siguldas novadā” un Nr.9 “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1901”, kā arī papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem
– “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā””; “Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
Domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikuma”” apstiprināšanu”; “Par ziedojuma pieņemšanu no
biedrības “Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija)”; “Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izslēgt no darba kārtības 3 (trīs) jautājumus: Nr.5, Nr.8 un Nr.9;
2. Papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem:
11. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā „Par
atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
12. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes
2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikuma”” apstiprināšanu.
13. Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija).
14. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu.

1.§
Par izpildrīkojuma apstiprināšanu SIA „VG Čiekurs”
Ziņo: Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas projekta vadošā speciāliste L.Proškina
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, Ministru
kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa –
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izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Domes 2015.gada
1.aprīļa lēmumu „Par izdevumu piedziņu no SIA „VG Čiekurs” saistībā ar latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (...) Siguldas pagastā, Siguldas novadā”
(prot.Nr.5,§12), Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, 361., 362., 366. un 367. pantu, kā
arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra
atzinumu (prot. Nr.17,§1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt izpildrakstu sakarā ar Siguldas novada pašvaldības veikto latvāņu ierobežošanas
pasākumu izdevumu piedziņu no SIA „VG Čiekurs” reģ. Nr. 54103044961, juridiskā adrese Ābeļu
iela 38, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV- 4219, lēmumam pievienotajā
redakcijā.

2.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumā
“Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās
funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomu funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas
autonomās funkcijas, kā arī tiesības, pildot savas funkcijas, dibināt iestādes un ieguldīt tajās savus
līdzekļus, kā arī deleģēt iestādei atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst
pašvaldības kompetencē. Pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi.
Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.32 “Siguldas novada
pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16), 1.punkts nosaka,
ka Siguldas novada pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra)
ir Siguldas novada Domes izveidota, budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir
rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, kā arī
veicināt tūrisma, aktīvās atpūtas un tautas jaunrades attīstību Siguldas novadā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk. Likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt
pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.
Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona.
Likuma 45.panta otra daļa nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu
lemj attiecīgās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā
atsavinātā publiskā persona ir padota.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmo un otro daļu un 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1 panta pirmo
un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 8.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5., 6. un 10.punktu un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un Tūrisma likuma
8.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
16.decembra atzinumu (prot. Nr.17,§2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Izdarīt Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra” (prot. Nr.6, §7) šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu lēmuma pielikumā pievienotā
redakcijā”.
2. Aizstāt lēmuma 2. punkta pielikumu, ar šī lēmuma pielikumu.

3.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par zemes platību
precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā”
Ziņo: Zemes nodaļas vadītāja A.Viškere
Izskatot Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes
nodaļas ierosinājumu par datu precizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 2.punktu, kā arī apvienotās Attīstība, tūrisma un sporta un Finanšu komitejas 2015.gada
16.decembra atzinumu (prot. Nr.17,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par zemes platību
precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā” (prot. Nr.14,§8), izslēdzot no tā pielikuma 26., 36., 52. un
85. punktu.
Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
1. Izskatījusi B.C., (adrese), 2015.gada 7.decembra iesniegumu par dzīvoklim Pulkveža Brieža ielā
12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, B.C. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 1998.gada 10.septembrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-6, kadastra numurs 8015 900 2068.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. B.C. 2015.gada 7.decembrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
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Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1., 2. un 8.punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6,§11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 9.decembra lēmumu (protokols Nr.15,§1), apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra atzinumu (prot. Nr.17,§5), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar B.C. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
2. Izskatījusi L.V., (adrese), 2015.gada 9.decembra iesniegumu par dzīvoklim Pulkveža Brieža ielā
12, Siguldā, Siguldas novadā, piesaistītā zemes gabala Pulkveža Brieža iela 12, Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra numurs 8015 003 1535, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā, L.V. pieder uz
īpašuma tiesību pamata, kas 2015.gada 7.janvārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.641-24, kadastra numurs 8015 900 0354.
2. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1535, ar kopējo platību 0,3676 ha.
3. L.V. 2015.gada 9.decembrī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1., 2. un 8.punktu, Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumu „Par zemes
gabala Pulkveža Brieža iela 12, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.6,§11), Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2015.gada 9.decembra lēmumu (protokols Nr.15,§2), apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra lēmumu (prot. Nr.17,§5), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar L.V. par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
(..).
5.§
Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības dibināto
amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru
darba samaksu” apstiprināšanu
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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Izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.5 “Par Siguldas novada Domes iekšējo noteikumu
“Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu”.

6.§
Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Transporta nodaļas transporta koordinators A.Liepiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 11. un 19.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
16.decembra atzinumu (prot. Nr.17,§7), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikumu.

7.§
Par Siguldas novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, ievērojot
Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otrajā daļā noteikto, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada
Domes 2012.gada 26.septembra nolikuma „Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumiem”
1.2.4.apakšpunktu, 5. un 8.punktu (prot.Nr.17,§4), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2015.gada
16.decembra atzinumu (protokols Nr.17,§2) un Siguldas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas
2015.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.2,§1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Par mūža ieguldījumu Dziesmu svētku procesa nodrošināšanā Siguldas novadā piešķirt
Siguldas novada Domes Atzinības rakstu Olgai Jakānei – ilggadējai kordiriģentei un
mūzikas pedagoģei, Siguldas novada Kultūras centra sieviešu kora “Teiksma”
kormeistarei.
2. Siguldas novada Domes Atzinība rakstu pasniegt 2015.gada 19.decembrī koncerta
“Ielūdz Teiksma!” laikā.

8.§
Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem Leona
Paegles ielā 21, Leona Paegles ielā 19, Jāņa Poruka ielā 14, Jāņa Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka
ielā 11, Lāčplēša ielā 9A, starpapgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no
Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona Paegles ielā Siguldā, Siguldas novadā
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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Izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.8 “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem Leona Paegles ielā 21, Leona Paegles ielā 19, Jāņa Poruka
ielā 14, Jāņa Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka ielā 11, Lāčplēša ielā 9A, starpapgabalā ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona Paegles ielā Siguldā,
Siguldas novadā”

9.§
Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads,
2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.9 “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, 2.zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 1901”.

10.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada
13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Sakarā ar Siguldas novada pašvaldības Administrācijas struktūras reorganizāciju un
nepieciešamību nodrošināt efektīvu Siguldas novada pašvaldības Administrācijas darba organizēšanu
un funkciju pārdali pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas jomā, nodrošinot vides kvalitāti,
līdzsvarotu ekonomisko teritorijas attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu
izmantošanu, vides un kultūras mantojuma saglabāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 14.punktu, 24.panta pirmo un otro daļu,
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra
atzinumu (prot. Nr.17,§11), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada
Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības
nolikums”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

11.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikumā “Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
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Sakarā ar Siguldas novada pašvaldības Administrācijas struktūras reorganizāciju, lai
nodrošinātu efektīvu administrācijas darba organizēšanu un funkciju pārdali pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas jomā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2. un 14.punktu, 24.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra atzinumu (prot. Nr.17,§14), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2015.gada 28.janvāra nolikuma „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā” (prot.Nr.3.,§7) 1.pielikumā „Siguldas novada Domes
administrācijas amatu saraksts un amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogu” ar 2016.gada 4.janvāri:
1.1. izslēgt nolikuma pielikuma:
1.1.1. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Zemes nodaļa” un punktus šajā
sadaļā:
1.1.1.1.punktu Nr.70 “70. Amata nosaukums Zemes nodaļas vadītājs, profesiju
klasifikatora kods 1213 23 01, amata vienības 1; amata saime – 51.Teritorijas
plānošana; amata līmenis IVA, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR –
11.mēnešalgas grupa, 1382”.
1.1.1.2. punktu Nr.71 “71. Amata nosaukums Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas
speciāliste, profesiju klasifikatora kods 2422 41, amata vienības 1; amata saime –
3.Apsaimniekošana; amata līmenis IIC, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR
– 9.mēnešalgas grupa, 994”;
1.1.1.3. punktu Nr.72 “72. Amata nosaukums Ģeodēzijas inženieris, profesiju
klasifikatora kods 2165 05, amata vienības 1; amata saime – 51.Teritorijas
plānošana; amata līmenis IVA, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR –
9.mēnešalgas grupa, 994”;
1.1.1.4. punktu Nr.73 “73. Amata nosaukums Zemes lietu speciālists, profesiju
klasifikatora kods 3142 16, amata vienības 1; amata saime – 51.Teritorijas
plānošana; amata līmenis IVA, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR –
9.mēnešalgas grupa, 994”;
1.1.2. sadaļu „Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļa” un punktus šajā sadaļā:
1.1.2.1. punktu Nr.76 “76. Amata nosaukums Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas
vadītājs, profesiju klasifikatora kods 1213 23 01, amata vienības 1; amata saime –
35.Politikas ieviešana; amata līmenis III, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR
– 10.mēnešalgas grupa, 1174”;
1.1.2.2. punktu Nr.77. “77. Amata nosaukums Galvenais lauku attīstības speciālists,
profesiju klasifikatora kods 3142 23, amata vienības 1; amata saime – 35.Politikas
ieviešana; amata līmenis III, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR –
9.mēnešalgas grupa, 994”;
1.1.2.3. punktu Nr.78. “78. Amata nosaukums Strādnieks, profesiju klasifikatora kods 9313
02, amata vienības 1; amata saime – 13.Fiziskais un kvalificētais darbs; amata līmenis
IV, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 5.mēnešalgas grupa, 620”;
1.1.3. punktu Nr.50 “50. Amata nosaukums Galvenais speciālists nekustamo īpašumu
pārvaldīšanā, profesiju klasifikatora kods 2422 20, amata vienības 1; amata saime –
3.Apsaimniekošana; amata līmenis III, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR –
10.mēnešalgas grupa, 1174”;
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1.2. grozīt nolikuma pielikuma:
1.2.1. sadaļas nosaukumu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde” ar nosaukumu
„Teritorijas attīstības pārvalde” un šīs sadaļas punkta Nr. 48 ierakstu Amata nosaukums
„Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītājs” ar ierakstu „Teritorijas
attīstības pārvaldes vadītājs”;
1.2.2. sadaļas nosaukumu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Īpašumu nodaļa”
ar nosaukumu „Teritorijas attīstības pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa” un
šīs sadaļas punkta Nr. 47 ierakstu amatam Siguldas novada kapsētu pārzinis „amata
vienības 1” ar ierakstu „amata vienības 0,6”.
1.2.3. sadaļas nosaukumu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Būvvalde” ar
nosaukumu „Teritorijas attīstības pārvalde. Būvniecības kontroles nodaļa” un šīs sadaļas
punktu:
1.2.3.1. Nr. 65 ierakstu Amata nosaukums „Būvvaldes vadītājs” ar ierakstu „Būvniecības
kontroles nodaļas vadītājs”;
1.2.3.2. Nr.66 ierakstu Amata nosaukums „Būvvaldes vadītāja vietnieks, galvenais
arhitekts” ar ierakstu „Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja vietnieks, galvenais
arhitekts”;
1.2.3.3. Nr.69 ierakstu Amata nosaukums “Sekretārs, arhivārs” ar ierakstu “69. Amata
nosaukums Klientu apkalpošanas speciālists, profesiju klasifikatora kods 4311 02,
amata vienības 1; amata saime – 23.Klientu apkalpošana; amata līmenis IIIB,
mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 9.mēnešalgas grupa, 994”;
1.2.4. sadaļas nosaukumu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Investīciju
nodaļa” ar nosaukumu „Teritorijas attīstības pārvalde. Investīciju nodaļa”.
1.3. papildināt nolikuma pielikuma:
1.3.1. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde” ar punktu Nr.48.¹ un izteikt to
šādā redakcijā:
„ Nr.48.¹ Amata nosaukums Telpiskās attīstības plānotājs, profesiju klasifikatora kods
2164 08, amata vienības 1; amata saime – 1.Teritorijas plānošana; amata līmenis I,
mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 10. mēnešalgas grupa, 1174”;
1.3.2. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde” ar punktu Nr.48.2 un izteikt to
šādā redakcijā:
“48.2 Amata nosaukums Vides, darba un civilās aizsardzības galvenais speciālists,
profesiju klasifikatora kods 2422 23, amata vienības 1; amata saime – 35.Politikas
ieviešana; amata līmenis III, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 10.
mēnešalgas grupa, 1174”;
1.3.3. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļa ” ar punktu Nr.64.¹ un izteikt to šādā redakcijā:
„64.¹ Amata nosaukums Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītājs, profesiju
klasifikatora kods 1213 23, amata vienības 1; amata saime – 4.Apsaimniekošana; amata
līmenis III, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 11. mēnešalgas grupa, 1382”;
1.3.4. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļa ” ar punktu Nr.64.2 un izteikt to šādā redakcijā:
“64.2 Amata nosaukums Nekustamo īpašumu speciālists, profesiju klasifikatora kods
3142 17, amata vienības 3; amata saime – 3.Apsaimniekošana; amata līmenis III,
mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 10. mēnešalgas grupa, 1174”;
1.3.5. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļa ” ar punktu Nr.64.3 un izteikt to šādā redakcijā:
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“64.3 Amata nosaukums Galvenais lauku attīstības speciālists, profesiju klasifikatora
kods 3142 23, amata vienības 1; amata saime – 35.Politikas ieviešana; amata līmenis
III, mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 9.mēnešalgas grupa, 994”;
1.3.6. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļa ” ar punktu Nr. 64.4 un izteikt to šādā redakcijā:
“64.4 Amata nosaukums Strādnieks, profesiju klasifikatora kods 9313 02, amata
vienības 1; amata saime – 13.Fiziskais un kvalificētais darbs; amata līmenis IV,
mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 5.mēnešalgas grupa, 620”;
1.3.7. sadaļu „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde Teritorijas attīstības pārvalde.
Būvniecības kontroles nodaļa” ar punktu Nr. 64.5 un izteikt to šādā redakcijā:
“64.5 Amata nosaukums Ģeodēzijas inženieris, profesiju klasifikatora kods 2165 05,
amata vienības 1; amata saime – 51.Teritorijas plānošana; amata līmenis IVA,
mēnešalgas grupa, maksimālā amatalga EUR – 9.mēnešalgas grupa, 994”.
Personāla nodaļai brīdināt attiecīgos darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba
tiesiskajās attiecībās saskaņā ar Darba likumu.
Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus personāla sarakstā un amatu aprakstos.

2.
3.

12.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikuma”” apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Ņemot vērā plānotās izmaiņas P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” deleģēto funkciju apjomā,
kā arī izmaiņas aģentūras struktūrā, nepieciešams veikt grozījumus 2013.gada 20.novembra Siguldas
novada Domes saistošajos noteikumos Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums”, vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 2. panta otro un 16.
panta otro daļu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada
16.decembra atzinumu (prot. Nr.17,§15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada
Domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 „ Siguldas novada pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
1.

13.§
Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija)
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K. Freiberga
Izvērtējusi Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas K. Freibergas ziņojumu par
Siguldas sadraudzības pilsētas Štūres priekšlikumu ziedot Zupas virtuvei Siguldā finanšu līdzekļus
1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā, Dome konstatē:
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1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu kā viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir sociālās palīdzības nodrošināšana tās iedzīvotājiem.
2. Vācijas pilsēta Štūre ir Siguldas sadraudzības pilsēta vairāk nekā 20 gadus. Štūre (ziedojumu
maksātājs: biedrība “Stuhr-Sigulda Foerderkreis”) ar ziedojumiem dažādām labdarības
aktivitātēm jau vairākus gadus atbalsta Siguldas novada iedzīvotājus, tai skaitā ar
ziedojumiem Zupas virtuvei.
3. Zupas virtuve Siguldas novadā darbu sāka 2009.gada 15.novembrī, un kopš tā laika, katru
gadu biedrības „Saullēkts” organizētajā Zupas virtuvē siltu zupu trīs reizes nedēļā saņēma
vidēji 150 Siguldas novada iedzīvotāji, tajā skaitā vientuļie pensionāri, kuriem zupu
piegādāja mājās, trūcīgās un maznodrošinātās personas.
4. 2014.gada 23.decembrī Siguldas novada Dome un Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”
noslēdza līgumu Nr.2015/6 par sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās personas dzīvesvietā
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumā noteiktajiem Siguldas novada
iedzīvotājiem (līguma termiņš ir no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim).
5. Biedrība “Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija) ir izteikusi priekšlikumu ziedot Zupas
virtuvei Siguldā finanšu līdzekļus 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta pirmās daļas 3. punktu, 40. panta pirmo daļu un saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra atzinumu,
(prot. Nr.17,16§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pieņemt ziedojumu no biedrības “Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija) 1000,00 EUR (viens
tūkstotis euro) apmērā.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu un piešķirt finanšu līdzekļus Sociālās aprūpes biedrībai
"Saullēkts", reģ. Nr. 50008139861, juridiskā adrese Dārza iela 47A, Sigulda, Siguldas nov.,
LV-2150, Zupas virtuves organizēšanai Siguldas novada vientuļajiem pensionāriem,
maznodrošinātām un trūcīgām personām 2016. gada ziemas sezonā.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot deleģēšanas līgumu ar Sociālās aprūpes biedrību “Saullēkts”
par līdzfinansējuma piešķiršanu Zupas virtuvei.

14.§
Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Inita Vīgante
Izskatījusi Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas priekšlikumu par Siguldas novada
pašvaldības noteikto maksas pakalpojumu aktualizāciju Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumu “Par pašvaldības noteiktajiem
maksas pakalpojumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā” (prot.Nr.4, §11) noteikta
maksa par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra iekšējie noteikumi „Siguldas novada
pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” noteic kārtību, kādā plānojami un
uzskaitāmi ieņēmumi no Siguldas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, sniegto maksas
pakalpojumu noteikšanas metodiku, maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas
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kārtību, kā arī noteic obligātu maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina veikšanu saskaņā ar
šo noteikumu 1.pielikumu. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu apmēru
atbilstoši Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra iekšējo noteikumu „Siguldas
novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” noteiktajai kārtībai,
vienlaikus papildinot maksas pakalpojumu regulējumu ar atrunu par to, ka maksas
atvieglojuma saņemšanas kritēriji attiecināmi, ja attiecīgās personas deklarētā dzīvesvieta
Siguldas novadā ir ne mazāk kā vienu gadu, tādējādi nodrošinot Siguldas novada pašvaldības
vienlīdzīgu pieeju atvieglojumu piemērošanā, ja attiecīgās personas deklarētā dzīvesvieta ir
Siguldas novadā.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 7. un 15.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likuma 19.pantu, Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra noteikumus
„Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” (prot. Nr.15,13§) un
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2015.gada 16.decembra
atzinumu (prot. Nr.17,§17) atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Siguldas novada Domes pamatbudžeta
kontā.
3. Par laulības reģistrāciju Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba telpās bez svinīgas
laulību ceremonijas (tai skaitā bez telpas noformējuma un bez pianista pakalpojumiem),
maksājama tikai Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva, kas noteic
civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu par laulības reģistrāciju.
4. Maksai par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas darba telpās (tai skaitā telpas noformējums, pianista pakalpojums), ja vienas no
personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā
12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas, noteikt
atvieglojumu 50 % apmērā.
5. Maksai par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas darba telpās (tai skaitā telpas noformējums, pianista pakalpojums), ja abu
personu, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā
12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas, noteikt
atvieglojumu 100 % apmērā.
6. Ar 2016.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2013.gada
20.februāra lēmumu “Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļā” (prot.Nr.4, §11).
7. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem Siguldas novada pašvaldības mājaslapā
www.sigulda.lv.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.00
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2016.gada 13.janvārī plkst.16.00
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Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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