2016.gada 16.martā

Siguldā

Nr.4

Siguldas novada Domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs, Jānis
Lazdāns, Ilmārs Lipskis, Jānis Strautmanis, Indra Ozoliņa, Mārtiņš Zīverts, Eva Viļķina,
Nepiedalās deputāti: Jānis Zilvers, Ināra Paegle, Māris Malcenieks, Guntars Zvejnieks – darba
noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte
Bete, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe,
Telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga, iekšējā
tiesiskuma un lietderības auditore Laura Līne, ekonomiste Anita Strautmane, Sporta pārvaldes
vadītāja Zanda Abzalone, Transporta nodaļas vadītājs Aivis Liepiņš, Juridiskās pārvaldes juriste
Inese Zaļā, Juridiskās pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, speciāliste iepirkumu jautājumos Līga
Landsberga, Personāla nodaļas vadītāja Kristīne Simanoviča, datortīklu speciālists Dzintars Strods
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.20
Darba kārtība:
1. Par
Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 2015.gada
Uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.
2. Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” aktivitātēs.
3. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada Domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
4. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes
2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” apstiprināšanu.
5. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011. 2017. gadam precizēšanu.
6. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
7. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas
audzēšanai” apstiprināšanu.

8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.decembra lēmumā “Par zemes
nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 20, §2).
9. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma izbeigšanu.
10. Par zemes iznomāšanu.
11. Par zemes iznomāšanu.
12. Par naudas balvu piešķiršanu.
13. Par naudas balvu piešķiršanu.
14. Par naudas balvu piešķiršanu.
15. Par naudas balvas piešķiršanu.
16. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Saltavots”.
17. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas slimnīca”.
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu.
19. Par iekšējo noteikumu „Iekšējā audita veikšanas kārtība” apstiprināšanu.
20. Par sadarbību ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanā.
21. Par detālplānojuma pilnveidošanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28,
Sigulda, Siguldas novads.
22. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes
2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību
publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
24. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
25. Par SIA „Saltavots” 2015.gada pārskata apstiprināšanu.
26. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās
izglītības iestādēs.
27. Par grozījumiem 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
28. Par dienesta dzīvojamo telpu īri.
29. Par nedzīvojamo telpu nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” valdījumā.
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 14.oktobra Izglītības un
kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikumā.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 1 (vienu) papildjautājumu: Nr.31 “Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu:
31. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
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1.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2015.gada Uzraudzības
ziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada 9.marta lēmumu „Par Siguldas novada
Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.5, §8) ir sagatavots Attīstības
programmas 2011. – 2017.gadam Uzraudzības ziņojums.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu „Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus”, likuma 22.panta 2.punkts nosaka, ka „Vietējās pašvaldības attīstības programmā
ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības
programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu,
attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību.”
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22. panta 2. punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Domes 2011.gada
9.marta lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu”
(prot. Nr.5, §8), un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta
atzinumu (prot. Nr.4, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 2015.gada
Uzraudzības ziņojumu ar pielikumu.
Pielikumā:
1. Uzraudzības ziņojums;
2. Pielikums Nr.1 “Darbības rezultatīvie rādītāji (tabula)”.

2.§
Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” aktivitātēs
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” (turpmāk – 8.1.2.SAM) otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes
attīstības centros” nosacījumiem, Siguldas novada izglītības iestādēm ir pieejams Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējums. Noteikumu projekts paredz šādus stratēģiskos priekšatlases kritērijus
(saskaņoti Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdē (protokols Nr.51, §57)) vispārējās
izglītības iestādēm, kurām var tikt paredzēta atbalsta sniegšana 8.1.2. SAM ietvaros:
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1. valsts ģimnāzija, ja izglītības iestādei ir piešķirts valsts ģimnāzijas statuss saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību
un kritērijiem;
2. pamatskola, ja izglītojamo skaits ir vismaz 200, un 7. – 9.klasē tiek īstenotas vismaz divas
vispārējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM programma vai novados, kas veido ES
ārējo pierobežu – izglītojamo skaits vismaz 150, un 7. – 9.klasē tiek īstenotas vismaz divas vispārējās
izglītības programmas, no kurām viena ir STEM programma. Tai skaitā pamatskola, ja tā izveidota
reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot vismaz divas
izglītības iestādes pēc 2013.gada 1.septembra.
Atbilstoši nosacījumiem, atbalsta sniegšanai atbilst:
1. Siguldas Valsts ģimnāzija,
2. Siguldas 1.pamatskola.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums „racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir „pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs”, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas
nosaka, ka „tikai dome var noteikt kārtību, kādā notiek aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko
saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā” un ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt piedalīšanos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu iesniegumu
atlases kārtas „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes
attīstības centros” īstenošanā.
2. Noteikt kā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes attīstības
centros” atbalsta saņēmējus:
2.1. Siguldas Valsts ģimnāziju;
2.2. Siguldas 1.pamatskolu.

3.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada Domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu un ņemot vērā apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §3),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus “Par Siguldas novada Domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
4

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.

4.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada
19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā”” apstiprināšanu
Ziņo: Transporta nodaļas vadītājs A.Liepiņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, 43.panta pirmās
daļas 8.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu
(prot. Nr.4, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas
– nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada
Domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.

5.§
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.– 2017.gadam
precizēšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Ar Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam” (prot. Nr.6, §44) apstiprināts
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.–2017.gadam.
Saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 15.punktu pašvaldība reizi gadā pārskata
plānu un, ja nepieciešams, precizē to, kā arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē
paziņojumu par izmaiņām plānā. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa ir
sagatavojusi precizējumus Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas novadā 2011.–
2017.gadam, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts
informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē reģistrētiem iesniegumiem, 2015.gadā
ar latvāni invadēto zemes platību, kuros zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji neveica latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumus, novērtējumu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
ekspertu grupas noteiktā latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna programmas ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta 6.daļu, 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 15.punktu un
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot.
Nr.4, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam” (prot. Nr.6,
§44) pielikumā „Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.2017.gadam”:
1.1.papildināt pielikuma VI. sadaļu ar punktiem 44.-61. un izteikt tos šādā redakcijā:
„44. 80940040274, Bērzi, Siguldas pagasts, 01.01.2016.–31.12.2016., K, 9.4000,
45. 80940040699, Vēveri, Siguldas pagasts, 01.01.2016.–31.12.2016., K, 1.2200,
46. 42660050012, Vītoli, Mores pagasts, 01.05.2016.–31.12.2016., K, 2.0000,
47. 80940040832, Saulrītu iela 14, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.1450,
48. 80940040750, Pļavu iela 13, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.1100,
49. 80940040101, Kristas, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 4.4000,
50. 80150031852, Strēlnieku iela 48, Sigulda, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.1968,
51. 80150040403, Vidzemes šoseja 24, Sigulda, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.2600,
52. 80150040432, Lauku iela 11, Sigulda, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.3400,
53. 80940030169, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.6700,
54. 80940030150, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 10.5000,
55. 80940030153, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 2.0600,
56. 80940040096, Ķirši, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 8.9000,
57. 80940040568, Vējupītes iela 18, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.9000,
58. 80940040629, Siljēkas, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.3100,
59. 80940030015, Mežrozes, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 1.5300,
60. 80940030033, Vecaņņēni, Siguldas pagasts, 20.04.2016.–31.08.2016., K, 0.1600,
61. 80940030098, Lejnieki, Siguldas pagasts, 01.02.2015.–31.12.2015., K, 0.2200”
1.2.papildināt pielikuma VII. sadaļu ar punktiem 40.–42. un izteikt tos šādā redakcijā:
„40. 80940040274, Bērzi, Siguldas pagasts, 01.01.2017.–31.12.2017., K, 9.4000,
41. 80940040699, Vēveri, Siguldas pagasts, 01.01.2017.–31.12.2017., K, 1.2200,
42. 42660050012, Vītoli, Mores pagasts, 01.05.2017.–31.12.2017., K, 2.0000 ”
2. Publicēt paziņojumu par izmaiņām Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā
Siguldas novadā 2011.–2017.gadam oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6.§
Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Siguldas novada Domē 2016.gada 4.martā saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas
reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas (turpmāk –VAAD) vēstule Nr.26-7.6.1.1./40 “Par
invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupu”, ar kuru VAAD informē, ka atsauc no
dalības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupā VAAD vecāko inspektori Santu
Gailumi un deleģē dalībai Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupā VAAD
vecāko inspektori Irinu Petrovecu. Tādējādi ir nepieciešams mainīt Invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas ekspertu grupas sastāvu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo
daļu, Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. un 3.punktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr.4, §12), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
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(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt 2015.gada 1.aprīļa Siguldas novada Domes lēmumā “Par Invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.5, §23) šādus grozījumus:
1. Ar 16.03.2016. izslēgt no Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
ekspertu grupas sastāva grupas locekli - Valsts augu aizsardzības dienesta
Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecāko inspektori Santu
Gailumi.
2. Ar 17.03.2016. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas
sastāvu papildināt ar grupas locekli - Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas
reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecāko inspektori Irinu
Petrovecu.

7.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”
apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.,6.,9. un 10.punktu un Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošos noteikumus “Par Siguldas novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.

8.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.decembra lēmumā “Par zemes nomas
līguma slēgšanu” (prot. Nr. 20, §2)
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatot J.P. pilnvarotās personas M.P. 2016.gada 25.februāra iesniegumu par zemes nomas
līguma termiņa grozīšanu nekustamā īpašuma daļas nomai, kas tiek izmantota Siguldas pilsētas
pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” uzturēšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Civillikuma 2112 pantu, likuma
“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’ pirmo daļu, apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §6), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2015.gada 2.decembra lēmuma „Par zemes
nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 20, §2) lemjošās daļas 1.punktā.
9.§
Par zemes iznomāšanu un nomas līguma izbeigšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatot I.Ā. 2016.gada 25.februāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt viņam zemes īpašumu,
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par zemes nomas līguma
slēgšanu” (prot. Nr. 6, §8) (turpmāk tekstā – Lēmums) noteikts, ka zeme ir piekrītoša
Siguldas novada pašvaldībai. Pašvaldības īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
2. Ar Lēmumu S.G. iznomātas Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības uz 10
gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Zemes nomas līgums
noslēgts 2013.gada 16.janvārī.
3. S.G. miris 2013.gada 4.martā. Saskaņā ar 03.03.2014. Mantojuma apliecību un
18.03.2014. Papildinājumiem pie mantojuma apliecības, I.G. ir apstiprināta mantojuma
tiesībās uz S.G. visu atstāto mantojumu-mājīpašumu, kā arī noteiktas tiesības uz Siguldas
novada pašvaldībai piekrītošās nomu.
4. 2013.gada 10.aprīlī ar I.G. noslēgts Zemes nomas līgums par zemesgabala nomu lauku
sētas uzturēšanai (nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. 2015.gada 14.decembrī I.G. nostiprinājusi īpašuma tiesības uz mājīpašumu.
6. Pamatojoties uz 2016.gada pirkuma līgumu, īpašuma tiesības uz mājīpašumu
nostiprinātas I.Ā.
7. 2016.gada 24.februārī I.G. iesniegusi iesniegumu ar lūgumu izbeigt 2013.gada 10.aprīļa
zemes nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašumu
iznomāšanu.
8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu" 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu
publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko
valdītāju vai lietotāju. Šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala
nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet 7.1 punktā
teikts, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos
nodokļus. Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro latu gadā ( 7.2
apakšpunkts). Savukārt 10.punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk
aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes
nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta pusēm vienojoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu " 4.punktu, 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1 , 7.2 un 10.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu ( prot. Nr.4, §8), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2016.gada 21.martu izbeigt 2013.gada 10.aprīļa Zemes nomas līgumu ar I.G.
2. Ar 2016.gada 22.martu iznomāt I.Ā. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo zemi
mājīpašuma uzturēšanai.

8

3. Noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar nomnieku.
10.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi I.V. un B.J.L. 2016.gada 19.februāra iesniegumu, kas saņemts Siguldas novada
Domē 24.02.2016, ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemi viņām piederošās ēkas
uzturēšanai un pievienoto 2015.gada 8.septembra Mantojuma apliecību, Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada Domes 2012.gada 19.februāra lēmumu (prot. Nr.24, §8) I.V.,, B.J.L. un
Dž.J. iznomāta zemes vienības daļa 1/9 (vienas devītās) domājamās daļas apmērā katrai no
0,13 ha zemes kopplatības, ēkas uzturēšanai. Noteikts zemes nomas termiņš 10 gadi un
nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtība gadā.
2. 2015.gada 28.aprīlī mirusi Dž.J. 2015.gada 8.septembrī Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre
Ilze Pilsētniece apstiprinājusi mantojuma tiesībās uz mirušās Dž.J. atstāto mantojumu meitas
I.V. un B.J.L., tai skaitā apstiprinājusi nomas tiesības uz 1/9 domājamo daļu no saimniecības
ēkas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a. apakšpunktu, likuma „Par
publiskas personas zemes nomu Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro un piekto daļu, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4,
§11), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Sākot ar 2016.gada 21.martu izdarīt grozījumus 2012.gada 19.decembra Zemes
nomas līgumā ar B.J.L.
2. Sākot ar 2016.gada 21.martu, izdarīt grozījumus 2012.gada 19.decembra Zemes
nomas līgumā ar I.V.
3. Noteikt, ka nomnieki maksā nomas maksu par zemesgabala daļas faktisko
izmantošanas par laika periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 21.martam
0,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4. Ar 2015.gada 28.aprīli atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 19.februāra zemes
nomas līgumu ar Dž.J.
5. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar I.V. un B.J.L. grozījumus.

11.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatot Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas priekšlikumu
par zemes nomas līguma noslēgšanu ar kooperatīvo sabiedrību „Cēsu rajona patērētāju biedrība”,
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reģ. Nr. 49503001069, juridiskā adrese Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, par
zemes ar adresi Siguldas iela 7, More, Mores pag., Siguldas nov., nomu, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemesgabals ar
adresi Siguldas iela 7, More, Mores pag., Siguldas nov., kad. Nr. 4266 004 0216, pieder
Siguldas novada pašvaldībai un ir uzmērīts 03.03.2015. Zemes īpašuma platība 0,1352 ha.
Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Mores pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000543955.
2. Uz zemes vienības atrodas kooperatīvai sabiedrībai „Cēsu rajona patērētāju biedrība”, reģ.
Nr. 49503001069, piederošs ēku (būvju) īpašums ar kad. Nr. 4266 504 0010 (Rīgas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mores pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000486405).
3. Ar Siguldas novada Domes 2008.gada 16.aprīļa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes nomas līgumu noslēgšanu”, (prot. Nr. 8, §4) kooperatīvai sabiedrībai
„Cēsu rajona patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 49503001069, ar 2006.gada 1.septembri izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz zemi ar adresi Siguldas iela 7, More, Mores pag., Siguldas nov.,
un noteikts, ka zemes vienība ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai.
4. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta pirmo un otro daļu, 25.panta
otro, ceturto, piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
"Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību" 2. un 7. punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §14), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Ar 2015.gada 21.martu iznomāt kooperatīvai sabiedrībai „Cēsu rajona patērētāju biedrība”,
reģ. Nr. 49503001069, juridiskā adrese Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar adresi Siguldas iela 7, Mores, Mores pag., Siguldas
nov., kad. apz. 4266 004 0214, platība 0,1352 ha, tās īpašumā esošās ēkas uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN un nomas
līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu ar kooperatīvo sabiedrību „Cēsu rajona patērētāju
biedrība”.

12.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemti Siguldas novada kamaniņbraucēju Andra Šica, Jura Šica un sportistu trenera Jāņa
Liepas iesniegumi ar lūgumu piešķirt naudas balvas par šādiem sasniegumiem sportā
2015./2016.gada sezonā:
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1. 5. un 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē, Iglsa;
2. 3. un 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē,
Leikplesida;
3. 11. un 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un sprintā,
Kalgari;
4. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda;
5. 5. un 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un sprintā,
Oberhofa;
6. 5., 2. un 4. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, stafetē un sprintā,
Kēnigze;
7. 13. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Soči;
8. 6. un 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē,
Altenberga;
9. 5. un 2. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē, Altenberga;
10. 7. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Vinterberga;
11. 6. vieta Pasaules kausa posmu kopvērtējumā;
12. 5. vieta Pasaules kausa komandu stafešu kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9.punktu,
kas nosaka vietas, par kurām piešķir naudas balvas, un kritēriju, kas nosaka, ka naudas balva tiek
piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm, naudas balvas var tikt
piešķirtas par 13 no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6.punktu un Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9. un 10.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējiem Jurim Šicam un Andrim Šicam
katram par šādiem sasniegumiem sportā 2015./2016.gada sezonā:
1.1.par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Iglsa;
1.2.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Iglsa;
1.3.par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Leikplesida;
1.4.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Leikplesida;
1.5.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda;
1.6.par 5. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kēnigze;
1.7.par 2. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze;
1.8.par 6. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Altenberga;
1.9.par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga;
1.10. par 5. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Altenberga;
1.11. par 2. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga;
1.12. par 6. vietu Pasaules kausa kamaniņu sportā kopvērtējumā divnieku ekipāžām;
1.13. par 5. vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā.
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucēju Andra Šica un Jura Šica trenerim Jānim
Liepam par ieguldījumu Andra Šica un Jura Šica augsto rezultātu sasniegšanā
2015./2016.gada sezonā (50 % apmērā no sportistu kā vienas ekipāžas sasniegumiem).
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3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Ināra Kivlenieka iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvu viņam un viņa trenerim Kasparam Dumpim par šādiem I.Kivlenieka sasniegumiem
sportā 2015./2016.gada sezonā:
1. 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Leikplesida;
2. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Oberhofa;
3. 2. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze;
4. 5. vieta Pasaules kausa komandu stafešu kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) naudas
balvas var tikt piešķirtas par visiem četriem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9. un 10. punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §17), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Ināram Kivleniekam par šādiem
sasniegumiem sportā 2015./2016.gada sezonā:
1.1.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Leikplesida;
1.2.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā Oberhofa;
1.3.par 2. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze;
1.4.par 5. vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā.
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucēja Ināra Kivlenieka trenerim Kasparam
Dumpim par ieguldījumu Ināra Kivlenieka augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.gada
sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

14§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Artūra Dārznieka iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvu viņam un viņa trenerim Kasparam Dumpim par šādiem A.Dārznieka sasniegumiem
sportā 2015./2016.gada sezonā:
1. 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Iglsa;
2. 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda;
3. 10. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Altenberga;
4. 2. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga;
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5. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga;
6. 3. vieta Nāciju kausa kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9.punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, naudas balvas var tikt piešķirtas
par četriem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem, kā arī par 5.vietu Pasaules kausa posmu
komandu stafešu kopvērtējumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9. un 10.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016. gada 16. marta atzinumu (prot. Nr.4, §18), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Artūram Dārzniekam par šādiem
sasniegumiem sportā 2015./2016.gada sezonā:
1.1.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Iglsa;
1.2.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda;
1.3.par 2. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga;
1.4.par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga;
1.5.par 5. vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā.
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucēja Artūra Dārznieka trenerim Kasparam
Dumpim par ieguldījumu Artūra Dārznieka augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.gada
sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

15.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Rika Kristena Rozīša iesniegums ar lūgumu
piešķirt naudas balvu par šādiem R.K.Rozīša sasniegumiem sportā 2015./2016.gada sezonā:
1. 4. vieta U-23 Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Kēnigze;
2. 10. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Kēnigze;
3. 11. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā sprintā, Kēnigze;
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9.punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, naudas balvas var tikt piešķirtas
par diviem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.2., 9. un 10.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §19), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
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(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:

I.Ozoliņa,

1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Rikam Kristenam Rozītim par šādiem
sasniegumiem sportā 2015./2016.gada sezonā:
1.1.par 4. vieta U-23 Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Kēnigze;
1.2.par 10. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Kēnigze;
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucēja Rika Kristena Rozīša trenerim
Kasparam Dumpim par ieguldījumu Rika Kristena Rozīša augsto rezultātu sasniegšanā
2015./2016.gada sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

16.§
Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Saltavots”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Zaļā
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar Likuma Pārejas noteikumu 11.punktu Publiskas
personas augstākajai lēmējinstitūcijai saskaņā ar šā likuma 7.pantu jāpieņem lēmums par tās tiešo
līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir
pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un
atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Savukārt minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu
par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās
personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai līdzdalība
kapitālsabiedrībā atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 88.panta
pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Ņemot vērā minēto, Siguldas novada Domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums,
izvērtējot Domes līdzdalības atbilstība sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Saltavots” (turpmāk –
SIA) Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA
vispārējais stratēģiskais mērķis.
1. Par atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem
1.1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (tajā skaitā
ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Minētā likuma 14.panata pirmās daļas 1.punkts paredz, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes,
dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās.
1.2. Likumā noteikto ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un
attīrīšanas pakalpojuma organizēšanu veic pašvaldības dibinātais SIA, pamatojoties uz 2013.gada
2.septembrī noslēgto “Līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu”. Ar šo
līgumu pašvaldība ir deleģējusi sev piešķirto pārvaldes uzdevumu SIA, konkrētāk - Dome ir
piešķīrusi SIA īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī notekūdeņu
savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā, izmantojot
komercsabiedrībai lietojumā nodotos inženierkomunikāciju tīklus.
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Kopš SIA dibināšanas brīža Siguldas novada pašvaldībai pieder visas SIA kapitāldaļas. SIA
atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē un SIA finanšu apgrozījumu veido
pakalpojumu sniegšana. SIA galvenie darbības virzieni ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un
piegāde patērētājiem, notekūdeņu savākšana, kanalizāciju un ūdensvadu tīrīšana, apkalpošana un
remonts.
1.3. SIA ir vienīgais centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu novadīšanas un
attīstīšanas sistēmas apsaimniekotājs un centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniedzējs Siguldas novadā, kam pašvaldība ir piešķīrusi īpašas tiesības veikt šo darbību. Pašreiz
tirgus nevar nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu šajā jomā un SIA faktiski ir dabiskā
monopola stāvoklī. Ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tīkli atrodas
SIA lietojumā un īpašumā. Lietojumā esošās tīklu daļas īpašnieks ir Siguldas novada pašvaldība.
Privātam pakalpojumu sniedzējam būtu sarežģīti nodrošināt šādu pakalpojumu sniegšanu bez šiem
tīkliem, jo alternatīvai tīklu izbūvei ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. Arī lielākajās Latvijas
pilsētās (Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Rīgā, Liepājā) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus nodrošina pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības. Pie tam SIA darbība neierobežo
iespējas attīstīt citu komercuzņēmumu pakalpojumus.
Dome savos stratēģiskajos dokumentos kā stratēģiskos mērķus ir paredzējusi ūdensapgādes,
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī plānveidīgu
ūdens un kanalizācijas tīklu attīstīšanu nolūkā risināt nevienmērīgā inženierinfrastruktūras
nodrošinājuma problēmu pašvaldības teritorijā. Minētais parāda, ka SIA sniedz pakalpojumus un
pārvalda īpašumus, kas ir svarīgi pašvaldības teritorijas attīstībai un augstas kvalitātes pakalpojuma
standartu nodrošināšanai sabiedrības pamatvajadzību apmierināšanai. Tamdēļ Siguldas novada
pašvaldībai ir svarīgi saglabāt līdzdalību SIA.
Augstāk minētais parāda, ka Siguldas novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst
visiem VPL 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.
1.4. Pašvaldībai, saglabājot dalību kapitālsabiedrībā:
1.4.1. saglabāsies noteicoša ietekme gan attiecībā uz SIA darbības mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem;
1.4.2. saglabāsies priekšrocība ietekmēt SIA sniegtā pakalpojuma kvalitāti un izpildi;
1.4.3. SIA darbība pozitīvi ietekmē citus komercuzņēmumu nozares, kuriem ir iespēja
attīstīt savus pakalpojumus SIA organizēto iepirkumu kārtībā;
1.4.4. saglabāsies noteicoša ietekme attiecībā uz sniegto pakalpojumu tarifiem, kuri
aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA ekonomiski pamatotas sabiedrisko
pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.
Savukārt, nododot SIA uzdevumu citam tirgus dalībniekam, ir mazākas iespējas kontrolēt
pašvaldības funkcijas izpildi, pakalpojuma kvalitāti un sniegto pakalpojumu tarifus, kā arī pastāv
risks, ka tirgus dalībnieka darbības izbeigšanas gadījumā, pašvaldība nespēs operatīvi organizēt
iedzīvotājiem ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas
pakalpojumus, kas būtiski var ietekmēt sabiedrības ikdienas pamatvajadzības.
1.5. Pamatojoties uz Domes 2015.gada 18.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §22) tika pasūtīts un
veikts no 2015.gada 26.oktobra līdz 2015.gada 20.decembrim SIA finanšu un saimnieciskās
darbības, vadības un lietderības audits, veicot darbības likumības, lietderības un tiesiskuma pārbaudi,
kā arī auditējamo vienību iekšējās kontroles sistēmas kvalitātes un efektivitātes pārbaudi. Pārbaudes
rezultātā atzīts, ka SIA darbības mērķu īstenošanas un kapitāla daļu pārvaldības modelis atbilst
Likuma un citu normatīvo aktu, kas regulē pašvaldības funkciju veikšanu, prasībām. Efektīvākai SIA
darbībai audita veicējs rekomendējis identificētos trūkumus novērst saskaņā ar audita ziņojuma
ieteikumu ieviešanas plānu.
2. Vispārējais stratēģiskais mērķis
2.1. Pamatojoties uz SIA darbības virzieniem un statūtiem, SIA darbības mērķi Siguldas
novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālas attīstības interesēs ir:
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2.1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvadu tīklā,
ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam,
notekūdeņu savākšana un novadīšana tīklā līdz pakalpojuma lietotājam,
notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos;
2.1.2. lietus notekūdeņu apsaimniekošana.
Šie mērķi atbilst pašvaldības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem un likumā
“Par pašvaldībām” noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai – ūdensapgādes, kanalizācijas,
notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu organizēšana.
2.2. Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam paredz nodrošināt augstvērtīgu
pilsētas un ciemu publisko telpu, pieejamus kvalitatīvus pakalpojumus. Dzīves telpa ar kvalitatīvu
sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem ietver pilsētas un ciemu teritoriju labiekārtošanu, izbūvētas
inženierkomunikācijas. Šai nolūkā viens no attīstības programmā formulētajiem uzdevumiem ir
inženiertehniskās infrastruktūras uzlabošana, kura izpildei paredzētas sekojošas rīcības:
2.2.1. ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un
paplašināšana Siguldas pilsētā;
2.2.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Allažu,
Mores, Jūdažu, Nurmižu un Allažmuižas ciemos.
Kā atbildīgie par šo rīcību īstenošanu noteikti SIA un Siguldas novada pašvaldība.
2.3. Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2038. gadam kā vājā puse
Siguldas novada attīstības iespēju SVID analīzē norādīts nevienmērīgs inženierinfrastruktūras
nodrošinājums, vairāku blīvi apdzīvoto vietu teritoriju nenodrošināšana ar centralizētiem
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pietiekamā apmērā. Kā publiskās telpas uzlabošanas
stratēģiskā mērķa uzdevums paredzēta inženiertehniskās infrastruktūras uzlabošana, kā rīcības
paredzot:
2.3.1. pasākumu plānu izstrādi vietējā ģeodēziskā tīkla atjaunošanai un uzturēšanai;
2.3.2. plānveidīgu ūdens un kanalizācijas tīklu attīstīšanu, nodrošinot pieslēgšanos
tīkliem, jaunu lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi/ rekonstrukciju.
Ņemot vērā, ka SIA darbības mērķis ir nemainīgs no tā dibināšanas brīža un to, ka šis
darbības mērķis atbilst
pašvaldības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem un likumā
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai – ir
saglabājams iepriekš noteiktais SIA vispārējais stratēģiskais mērķis.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas iepriekš minēto mērķu sasniegšanai un
pašvaldības funkcijas izpildes nodrošināšanai, secināms, ka ir saglabājama SIA darbība esošajā
statusā un Siguldas novada pašvaldības līdzdalība tajā. Pie tam līdz šim ir pierādījies, ka pašvaldības
līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai, jo šī ir nozare, kura ir
būtiska pašvaldības funkcijas īstenošanai un kuras līdzdalības saglabāšana ir stratēģiski svarīga
administratīvās teritorijas attīstībai un augstas kvalitātes pakalpojuma standartu nodrošināšanai
sabiedrības pamatvajadzību apmierināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo
daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu 11.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 24.februāra atzinumu (prot. Nr.3, §17), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Saglabāt Siguldas novada Domes līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793.
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2. Apstiprināt ieteikumu ieviešanas plānu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Saltavots”
(Pielikums Nr.1).

17.§
Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas slimnīca”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Izskatījusi jautājumu par Siguldas novada pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu SIA
„Siguldas slimnīca”, Dome konstatē:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu.
2. Siguldas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzdevums U1.3. paredz
nodrošināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti, iedzīvotāju
veselības stāvokļa uzlabošanu. SIA “Siguldas slimnīca” vispārīgais stratēģiskais mērķis izriet no
Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam uzdevuma U1.3 un ir - veselības aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana, iedzīvotāju veselības
stāvokļa uzlabošana.
3. SIA “Siguldas slimnīca” 100% kapitāldaļu īpašnieks ir Siguldas novada pašvaldība. Tās
galvenie darbības virzieni ir plānveida ķirurģiskā, ortopēdiskā un ginekoloģiskā operatīvā ārstēšana,
dzemdību palīdzība un ambulatorā un stacionārā rehabilitācija, kā arī medicīnas pakalpojumu
piedāvājums ārvalstu pacientiem svara stabilizēšanas ķirurģijas jomā. Sabiedrībai ir cieša sadarbība
ar ārvalstu medicīnas ekspertiem un partneruzņēmumiem (piemēram, ar Norvēģijas rezidentiem).
SIA “Siguldas slimnīca” ir Latvijas Medicīnas Eksporta Asociācijas un Latvijas Veselības Tūrisma
Klastera biedrs. Sabiedrība piedāvā stacionārus un ambulatoriskus veselības aprūpes pakalpojumus.
Saskaņā ar SIA “Siguldas slimnīca” statūtu 1.5.punktu sabiedrības darbības mērķis ir Siguldas
novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas
novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem nodrošināt veselības aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti Siguldas novadā, kā arī iedzīvotāju veselības
stāvokļa uzlabošanu.
4. Siguldas novada Dome ir apstiprinājusi SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2015. - 2019.gadam, tādējādi izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 7.panta prasības. Stratēģija apstiprināta Siguldas novada Domes sēdē 2015.gada
12.augustā. Tajā minēts, ka vidēja termiņa stratēģija izstrādāta, lai sabalansētu uzņēmuma darbību
nepietiekoša valsts pasūtījuma apstākļos ar iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu
nepieciešamību un maksas pakalpojumu attīstību, kopā nodrošinot SIA “Siguldas slimnīca” kā
komercuzņēmuma ilgtspējīgu eksistenci un pastāvīgu modernizāciju.
Stratēģija identificē galveno veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas problēmu – valsts
pasūtījums nekompensē SIA “Siguldas slimnīca” inventāra un tehnoloģiju uzturēšanas un attīstības
izdevumus. Tas nenosedz arī reālo iedzīvotājiem nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu
daudzumu un sortimentu. Tāpat valsts pasūtījums nesedz iedzīvotāju ambulatoro pakalpojumu
vajadzības, un gada beigās tie jāapmaksā no privātiem līdzekļiem. Stratēģijā secināts, ka šādā
situācijā vienīgais veids, kā saglabāt SIA “Siguldas slimnīca” pakalpojumus Siguldas novada
iedzīvotājiem un viesiem, ir veikt ikgadējus Siguldas novada pašvaldības ieguldījumus un attīstīt
konkurētspējīgus maksas pakalpojumus. Šai nolūkā attiecīgi paredzēti trīs galvenie SIA “Siguldas
slimnīca” tālākas attīstības virzieni:
4.1. dzemdību palīdzība,
4.2. plānveida ķirurģiskās operācijas,
4.3. rehabilitācija.
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Augstāk minētā stratēģija paredz konkrētus SIA “Siguldas slimnīca” turpmākās piecu gadu
darbības stratēģiskos mērķus.
5. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. panta pirmā un
otrā daļa nosaka, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās
tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Lēmumu par
publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas
augstākā lēmējinstitūcija.
Ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmajā daļā noteikto, publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteikts, ka ciktāl likumā nav noteikts
citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt
līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
5.1. tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā;
5.2. publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
5.3. tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Siguldas novada Dome ir apstiprinājusi SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības
stratēģiju, kurā ir definēti tās turpmākās darbības mērķi. SIA “Siguldas slimnīca” nodrošina un
nākotnē turpinās nodrošināt veselības aprūpi, gūstot ieņēmumus no valsts un pašu pacientu
apmaksātiem medicīniskiem pakalpojumiem. Pašreiz veiktā un nākotnē paredzētā darbība ir
komercdarbība, un tā neatbilst likumā paredzētajai pašvaldības aģentūras vai iestādes definīcijai, jo
tā netiek finansēta no pašvaldības budžeta, tāpēc tā veicama kapitālsabiedrības ietvaros. Šādai
komercdarbībai jāatbilst kādam no VPIL 88. panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, kad
publiskai personai ir atļauts veikt komercdarbību.
Veselības aprūpes nozare ir uzskatāma par nozari, kuras infrastruktūras attīstībai ir nepieciešami
lieli kapitālieguldījumi. Sabiedrībai pārtraucot savu darbību, tirgus nespētu nodrošināt sabiedrības
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, t.i., liela daļa no SIA “Siguldas slimnīca” sniegtajiem
pakalpojumiem Siguldas novadā faktiski vairs nebūtu pieejama. Iedzīvotāju veselības aprūpes
pakalpojumu nozare ir atzīstama par stratēģiski svarīgu nozari. Iedzīvotāju veselības aprūpes
pakalpojumus ar kapitālsabiedrības starpniecību šobrīd nodrošina arī citas pašvaldības, piemēram,
Valmieras pilsētas un Valkas novada pašvaldības, Liepājas pilsētas pašvaldība, Daugavpils novada
un Daugavpils pilsētas pašvaldības, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība u.c.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secinām, ka Siguldas novada pašvaldība var veikt
komercdarbību iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, īstenojot līdzdalību SIA
“Siguldas slimnīca”.
6. 2015.gada 18.februārī Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu “Par audita veikšanu
Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” (prot. Nr.3, §22), saskaņā ar kuru nolemts veikt
finanšu un saimnieciskās darbības, vadības un lietderības auditu Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībās, t.sk. SIA „Siguldas slimnīca”.
Saskaņā ar 2015.gada 27.jūlijā noslēgto līgumu starp SIA “KPMG Baltics” un Siguldas
novada Domi, laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam tika veikts SIA
“Siguldas slimnīca” audits, saskaņā ar kura rezultātiem būtiski pārkāpumi SIA “Siguldas slimnīca”
darbībā netika konstatēti, tomēr ir noteiktas dažādas rekomendācijas, kuras ir veicamas saskaņā ar
lēmuma pielikumā pievienoto ieteikumu ieviešanas plānu.

18

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta
pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 24.februāra atzinumu (prot.
Nr.3, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Saglabāt Siguldas novada Domes līdzdalību SIA “Siguldas Slimnīca”, reģ. Nr. LV
40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2140.
2. Apstiprināt SIA “Siguldas slimnīca” ieteikumu ieviešanas plānu (Pielikums Nr.1).
18.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes speciāliste iepirkumu jautājumos L.Landsberga
Izskatījusi SIA “Zemteka”, reģistrācijas Nr.40003434939, juridiskā adrese “Zemtekas”,
Allažu pagasts, Siguldas novads, 2015.gada 23.decembrī saņemto iesniegumu ar lūgumu iegādāties
īpašumā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, uz
kuras atrodas uzņēmumam piederošs ēku (būvju) īpašums, Dome konstatē:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Nekustamais īpašums “Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā ar kadastra numuru
8042 002 0086, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0086;
0,8044 ha platībā pieder Siguldas novada pašvaldībai.
Īpašuma tiesības uz Siguldas novada pašvaldības vārda reģistrētas Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000553212.
Saskaņā ar Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu uz zemes gabala atrodas SIA
“Zemteka” piederošas ēkas. SIA “Zemteka” piederošais ēku (būvju) īpašums, adrese
“Allažu raidstacija”, Allažu pagasts, Siguldas novads, ar kadastra Nr.8042 502 0001
reģistrēts Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.442.
Ar 2014.gada 8.janvāra Siguldas novada Domes lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes piekritību” (prot. Nr.1, §8), nolemts izbeigt zemes lietošanas
tiesības SIA “Zemteka” uz pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes “Zemtekas”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra numuru 8042 002 0086, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8042 002 0086; 0,8044 ha platībā
Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu (Prot. Nr.1, §8),
2014.gada 21.janvārī starp Siguldas novada Domi un SIA “Zemteka” ir noslēgts Zemes
nomas līgums Nr.2014/63 par zemes nodošanu lietošanā līdz 2024.gada 21.janvārim.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes nodokļu administratores 2016.gada 3.martā sniegto
informāciju SIA “Zemteka” par iznomāto nekustamo īpašumu „Zemtekas”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr.20, §2) II. sējumu „Grafiskā daļa” un III.
sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes gabala „Zemtekas”,
Allažu pagastā, Siguldas novadā ar platību 0,8044 ha kadastra numuru 8042 002 0086
plānotā/atļautā izmantošana ir Ražošanas objekti un noliktavas (RR).
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7.

Nekustamais īpašums „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs
8042 002 0086, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0086;
0.8044 ha, platībā, nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu un 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta
otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu un apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §26), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome
nolemj:
1.
2.
3.

Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Zemtekas”, Allažu pag., Siguldas novadā ar kadastra numuru 8042 002 0086, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0086; 0,8044 ha platībā.
Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pag., Siguldas
novadā, atsavināšanas procedūru.
Pasūtīt nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pag., Siguldas novadā, novērtējumu
sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam un pieprasīt informāciju no Valsts zemes
dienesta informāciju par nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu pag., Siguldas novadā
vēsturisko vērtību uz 2007.gada 31.decembri.

19.§
Par iekšējo noteikumu „Iekšējā audita veikšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne
Lai noteiktu kārtību, kādā Siguldas novada Domes iekšējā tiesiskuma un lietderības auditors
veic iekšējo auditu saskaņā ar iekšējo auditu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī veic
audita vides izstrādi, risku novērtēšanu, darbības plānošanu, citu veidu pārbaužu un konsultāciju
organizēšanu, iekšējā audita, Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas
uzraudzību, pārskatu izstrādi, kā arī audita dokumentēšanu, ir izstrādāti iekšējie noteikumi „Iekšējā
audita veikšanas kārtība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Iekšējā audita
likuma 3.panta otro daļu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §36), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Domes iekšējos noteikumus „Iekšējā audita veikšanas kārtība”.

20.§
Par sadarbību ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanā
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K. Freiberga
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Siguldas novada Dome saņēmusi Rīgas plānošanas reģiona 19.02.2016. vēstuli Nr.Nos-3/8,
kurā izteikts aicinājums slēgt sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanai. Šī
pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu
Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1 pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 17.punktu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro trešo un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §27), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noslēgt ar Rīgas plānošanas reģionu Sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
īstenošanu.
2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minētā Sadarbības līguma projektu.

21.§
Par detālplānojuma pilnveidošanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda,
Siguldas novads
Ziņo: Telpiskās attīstības plānotāja Z.Gatere
Izskatījusi I.M. 07.01.2016. iesniegumu par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dārza
ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu, Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas zemesgrāmatu nodalījuma
datiem nekustamais īpašums ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr. 8015
002 3813, pieder kopīpašumā D.M. un I.M., katrai ½ domājamās daļas apmērā. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8015 002 3813, platība 1,1474 ha.
2. Detālplānojuma projektam pievienota 10.03.2014 Pilnvara, kurā D.M. pilnvaro I.M. pārstāvēt
un kārtot visas lietas, kas attiecas uz tai piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma
ar adresi Dārza iela 28, Siguldā, Siguldas novadā, visās iestādēs, institūcijās un organizācijās.
3. Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot. Nr.20, §2) (turpmāk tekstā – TIAN) grafisko daļu nekustamā
īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, plānotā atļautā izmantošana ir
Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM).
4. Saskaņā ar TIAN 23.2.punktu zemes gabalā atļauto papildizmantošanu var realizēt, veicot
būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu.
5. Siguldas novada Dome 06.11.2013. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad.
Nr. 8015 002 3813” (prot. Nr.23, §8).
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.punktu izstrādes vadītājs
sagatavoto detālplānojuma redakciju, sanāksmes protokolu, pārskatu par detālplānojuma
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izstrādi, priekšlikumus par izmaiņām detālplānojuma redakcijā, saskaņoto administratīvā
līguma projektu, iesniedz izskatīšanai pašvaldības institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem
lēmumiem: apstiprināt detālplānojuma projektu vai pilnveidot detālplānojuma projektu.
7. Saskaņā ar “Pārskatu par detālplānojuma izstrādi” kaimiņu zemes gabalu īpašnieki publiskās
apspriešanas laikā, par kuru viņi tika informēti, nosūtot ierakstītas vēstules, nav izteikuši
viedokli, ne atbalstot, ne noraidot detālplānojuma projektu. Ir aizpildītas 15 veidlapas, kurās
ir izteikts atbalsts vai neitrāla attieksme pret publisko apbūvi zemes gabalā.
8. Siguldas novada Domē 28.01.2016. ir saņemts zemes gabalam piegulošā nekustamā īpašuma
īpašnieka M.P. iesniegums ar iebildumu pret plānoto atļauto papildizmantošanu –
tirdzniecības vai biroju ēku apbūve.
9. Siguldas novada Domē 28.01.2016. ir saņemts zemes gabalam piegulošā nekustamā īpašuma
iedzīvotājas J.R. iesniegums ar iebildumu pret plānotās atļautās papildizmantošanas –
publiskās apbūves paredzēšanu detālplānojuma teritorijā.
10. Darba uzdevuma, kas izdots detālplānojuma izstrādāšanai, 7.punkts nosaka, ka nepieciešams
izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu ar iebrauktuvi no Dārza ielas, grafiski attēlot un
aprakstīt transporta kustības infrastruktūru, paredzamos auto stāvlaukumus. Saskaņā ar
saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem transportlīdzekļu kustības intensitātes palielināšanās
detālplānojuma teritorijā ir viens no iebildumu cēloņiem. Papildu informācija par trokšņu
līmeņa izmaiņām, autostāvlaukuma novietojumu, detalizācija attiecībā uz iespējamiem
laukuma segumiem, sniegtu iedzīvotājiem saprotamā veidā informāciju par darbībām, kas
saistītas ar autotransporta plūsmas izmaiņām detālplānojuma teritorijā.
11. Darba uzdevuma, kas izdots detālplānojuma izstrādāšanai, 7.punkts nosaka, ka nepieciešams
izstrādāt prasības ēku un būvju novietojumam, arhitektoniskam risinājumam u.tml.,
precizējot TIAN prasības, detālplānojuma sastāvā parādot ēku un būvju novietojumu.
Saskaņā ar saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem ir nepietiekoša informācija par ēku un
būvju precīzu izvietojumu un apjomiem attiecībā pret piegulošajām zemes vienībām
detālplānojuma teritorijā un ir viens no iebildumu cēloņiem. Papildu informācija par
paredzamo būvju apjomiem, ko sniedz ielu notinumi, būvapjoma detalizācija, iekļaujot
telpiskas vizualizācijas attēlus detālplānojuma sastāvā, sniegtu iedzīvotājiem saprotamā veidā
informāciju par paredzēto būvapjomu un tā ietekmi uz kaimiņu zemes gabaliem.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 119. punkta 119.2. apakšpunktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §32), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – 1 balss (D.Dukurs), Dome
nolemj:
Pilnveidot izstrādāto detālplānojumu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28,
Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr. 8015 002 3813:
1. grafiskajā daļā attēlot ēku un būvju novietojuma pilsētbūvniecisko skatu un notinumu no
Dārza ielas puses, ietverot tajā piegulošo zemes gabalu apbūves kontūras;
2. izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu ar iebrauktuvi no Dārza ielas, grafiski attēlot un
aprakstīt transporta kustības infrastruktūru, paredzamos auto stāvlaukumus un to
novietojumu.

22.§
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Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Siguldas novada Domes saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Siguldas novada Domes
2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ir precizējoša rakstura un ir izstrādāts ņemot vērā
nepieciešamību nodrošināt saistošo noteikumu atbilstību augstāka spēka normatīvo aktu prasībām.
Dome konstatē:
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punkts paredz, ka Dome pieņem
saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu. Saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldībai ir tiesības uzlikt
nodevas Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā
par tirdzniecību publiskās vietās. Ministru kabineta 2005.gada 28.janvāra noteikumu
Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas” 9.punkts
noteic, ka nodevas par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām,
kuras tirgojas publiskās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību. Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 2.1.apakšpunkts
noteic, ka ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību
saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības
punkta, vienlaikus šo noteikumu 2.4.apakšpunkts noteic, ka publiska vieta ir jebkura vieta
ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas reģistrēta nodokļus un nodevas
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kura neatkarīgi no tās īpašuma
formas ir pieejama patērētājam (attiecīgi, tā var būt gan pašvaldības, gan privātpersonas
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā), savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz regulējumu
attiecībā uz fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tiesībām veikt ielu tirdzniecību
šajos noteikumos paredzētajās preču grupās.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, Projektā ietvertajam regulējumam ir precizējošs, no augstāka
spēka normatīvo aktu satura izrietošs raksturs: tiek precizēta atsauce, uz kāda normatīvā
akta pamata ir izdoti saistošie noteikumi, papildinot ar atsauci uz Ministru kabineta
2005.gada 28.janvāra noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var
uzlikt pašvaldību nodevas”
9.punktu, kā arī tiek precizēts saistošo noteikumu
7.1.apakšpunktā un 8.punktā esošais uzskaitījums, kad pašvaldības nodeva par ielu
tirdzniecību nav jāmaksā, noteikumu 8.punktā dzēšot atsauci uz 4.1.apakšpunktu, tādējādi
nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 7.punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas” 9. un 16.1 punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot Nr.4, §28), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.

23.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 „Par
atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta piektās daļas 5.punkta e) apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219
„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 1.pielikumu un Ministru kabineta 2002.gada
6.augusta noteikumu Nr.343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” normām, kā arī saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4,
§37), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 2 balsis (U.Mitrevics,
L.Sausiņa), Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 13.janvāra nolikumā Nr.2 „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā” un papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
“16.1 Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, ievērojot darba aizsardzības prasības, vienu
reizi trijos gados atlīdzināt veiktās obligātās veselības pārbaudes, vienu reizi gadā par vienu pārbaudi segt
redzes pārbaudes izdevumus līdz 15,00 EUR (piecpadsmit euro), un vienu reizi divos gados atlīdzināt
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu vai lēcu) iegādes izdevumus līdz 120,00 EUR
(viens simts divdesmit euro). Ja nepieciešams, saskaņā ar ārsta atzinumu un iepriekšējā gada redzes
pārbaudes izmeklējuma datiem, atlīdzināt speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu vai
lēcu) iegādes izdevumus līdz 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro) vienu reizi gadā.”

24.§
Par SIA „Siguldas slimnīca” 2015.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca”, reģ. Nr.40003124730, juridiskā
adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2015.gadu, Dome konstatē:
1. SIA „Siguldas slimnīca” 2015.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 12 079,00
EUR apmērā.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 27.punktu,
SIA „Siguldas slimnīca” 2015.gada pārskatā ir sniegta informācija par saimnieciskās
darbības rezultātu – salīdzinot ar iepriekšējo periodu, zaudējumi ir samazinājušies par
64,70 %, kas vērtējams kā būtisks finansiālās situācijas uzlabojums.
3. Auditorsabiedrības SIA „RENIKS”, licences Nr.58, valdes priekšsēdētājs, zvērināts revidents
Nikolajs Lukins 2016.gada 7.martā ir sniedzis neatkarīgu revidenta ziņojumu Nr.012 bez
iebildēm.
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Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.punkta 6.1.apakšpunktu, kā
arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta
atzinumu (prot. Nr.4, §29), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Siguldas slimnīca”, reģ. Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas
iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2015.gadu.

25.§
Par SIA „Saltavots” 2015.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: ekonomiste A.Strautmane.
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots”, reģ. Nr. 40103055793, juridiskā
adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2015.gadu, Dome konstatē:
1. SIA „Saltavots” 2015.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 7457,00 EUR
apmērā.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 27.punktu,
SIA „Saltavots” 2015.gada pārskatā ir sniegta informācija par saimnieciskās darbības
rezultātu pirms atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa, kurš ir vērtējams kā nākotnes
izmaksas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājums, aprēķiniem – peļņu 4 969 EUR
apmērā.
3. Auditorsabiedrības SIA „RENIKS”, licences Nr.58, valdes priekšsēdētājs, zvērināts
revidents Nikolajs Lukins 2015.gada 24.februārī ir sniedzis neatkarīgu revidenta
ziņojumu bez iebildēm.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.punkta 6.1.apakšpunktu, kā
arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 16.marta
atzinumu (prot. Nr.4, §30), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Saltavots”, reģ. Nr. 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2015.gadu.

26.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem
privātajās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadīja M.Bruģe
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Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 5.punktu, īstenojot
pašvaldības funkcijas izglītībā, pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto
izglītības iestāžu finansēšanā.
Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu privātajām
pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēm uz savstarpēja līguma pamata noteikta ar Siguldas
novada Domes 2015.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada
pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm” (prot. Nr.3, §5). Atbilstoši šo noteikumu
3.punktam līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar Domes lēmumu katru
budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Siguldas novada pašvaldības skolās.
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
20.² punkts nosaka, kā aprēķināt izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības
iestādē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Saskaņā ar minēto, lai varētu sniegt atbalstu
privātajām pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēm, kurās mācās Siguldas novadā deklarētie
skolēni, Siguldas novada Domes Finanšu pārvalde ir veikusi aprēķinu par vienam skolēnam vidējām
izmaksām Siguldas novada skolās, kas nepieciešamas, lai īstenotu vispārējās pamatizglītības vai
vispārējās vidējās izglītības programmu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2015.gada
18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta
privātajām izglītības iestādēm” (prot. Nr.3 ,§5), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada
16.marta atzinumu (prot. Nr.5, §1) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §33), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu vienam izglītojamam, kurš apgūst izglītību privātajā
pamatizglītības vai vispārējās izglītības iestādē, 46,00 EUR (četrdesmit viens eiro un nulle
centi) mēnesī.

27.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
Ziņo: ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro
daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §31), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada
13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam””.
2. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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28.§
Par dienesta dzīvojamo telpu īri
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada Dome (turpmāk – Pašvaldība) 2016.gada 11.martā saņēmusi iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.1.3.7-6/477) ar lūgumu pagarināt dienesta dzīvokļa īres līgumu sakarā ar amata
pienākumu turpināšanu Laurenču sākumskolā direktores amatā. Iesniegumā paskaidrots, ka citas
dzīvesvietas Siguldas novadā nav.
Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, Dome
konstatē:
1. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumu (prot. Nr.4, §15)
2015.gada 2.aprīlī tika noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums (turpmāk – Līgums), ar kuru izīrēts
dienesta dzīvoklis (turpmāk – Dzīvokli). Līgums saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
26.pantu noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.martam. Dzīvoklis izīrēts sakarā ar darba attiecībām
Laurenču sākumskolā direktores amatā un ņemot vērā to, ka uz 2013.gada 20.februāra lēmuma
pieņemšanas brīdi šai personai nebija citas dzīvojamās telpas, kur apmesties.
2. Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, ja darba attiecības vai
mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta dzīvokļa īres
līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Savukārt
atbilstoši Siguldas novada Domes 2012.gada 15.augusta noteikumu “Dienesta dzīvokļu piešķiršanas
kārtība Siguldas novadā” 3.3.punktam, vērtējot jautājumu par dienesta dzīvokļa īres tiesību
piešķiršanu iestādes vadītājam, ņem vērā šā vadītāja ieguldījumu Siguldas novada mērķa attīstībā,
mērķu un uzdevumu sasniegšanā un/vai sekmīgā administratīvā procesa nodrošināšanā, un/vai
popularizēšanā.
3. Uz 2016.gada 16.martu:
3.1. darba attiecības Laurenču sākumskolas direktores amatā turpinās. Laurenču
sākumskola ir minētās personas pamatdarbavieta;
3.2. īpašumā Siguldas novada administratīvajā teritorijā nav citas dzīvojamās telpas.
Šai personai Līguma darbības laikā nav arī izdevies atrast citu dzīvojamo platību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §15), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pagarināt
2013.gada 2.aprīlī noslēgto Dzīvojamo telpu īres līgumu ar Laurenču
sākumskolas direktori par dienesta dzīvokļa īri uz darba attiecību laiku, bet ne ilgāk kā līdz
2019.gada 1.aprīlim.
2. Uzdot Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļai organizēt grozījumu veikšanu lēmuma 1.punktā minētajā līgumā.

29.§
Par nedzīvojamo telpu nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” valdījumā
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
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Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk Aģentūra), reģ. Nr. 90010201940, juridiskā adrese Ausekļa ielā 6, Sigulda, Siguldas novads,
priekšlikumu nodot valdījumā ēkas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002 1818
003, 1. stāva telpas, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr.32 „Siguldas novada
pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”” nosaka Aģentūrai veicamos
uzdevumus. Saistošo noteikumu 8.2.punkts nosaka, ka Aģentūras uzdevums ir nodrošināt Siguldas
pils kompleksa kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā tūrisma apritē; 8.4.
punkts nosaka, ka Aģentūras uzdevums ir veicināt tautas jaunrades attīstību un sekmēt
saimniecisko darbību Siguldas pils.
2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ēkas Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002 1818 003, 1. stāva telpu kadastrālā vērtība ir 61 779,20
EUR.
3. Nedzīvojamo telpu nodošana Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” valdījumā nodrošinātu radošā kvartāla attīstību Siguldas pils kompleksā ar mērķi piesaistīt
teritorijai esošus vai jaunus uzņēmējus, radīt jaunas darbavietas, veicināt jaunu produktu un
pakalpojumu pieejamību, kā arī palielināt tūristu uzturēšanās laiku un tūristu tēriņus pils kompleksā
un Siguldā kopumā saskaņā ar “Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju 2013.-2017.”
4. Saskaņā ar Siguldas novada Domes un SIA “Wood constructions” noslēgto līgumu tiek veikta
ēkas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002 1818 003, pārbūve. Ēku paredzēts
nodot ekspluatācijā līdz 2016.gada 24.martam.
Saskaņā ar iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kas atrodas pašvaldības
aģentūras valdījumā, un 27.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Pašvaldības aģentūra kārto
grāmatvedības uzskaiti un sniedz pārskatus Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.,7. un 8. pantu, Siguldas novada Domes 2013.gada
25.septembra saistošo noteikumu Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” nolikums”” (prot. Nr.20, §16) 8.1.,8.3. un 8.17 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 77.
panta otrajā daļā noteikto, ka Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki),
gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz
tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības,
kultūras, sporta un citas iestādes), kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §35), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pēc ēkas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015 002 1818 003, nodošanas
ekspluatācijā nodot Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra”, juridiskā adrese Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads, valdījumā uz
Aģentūras darbības laiku, ēkas pirmā stāva telpas 304,27 m2 platībā saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļai nodot lēmuma 1.punktā minētās telpas ar nodošanas-pieņemšanas aktu Siguldas
novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”.
3. Uzdot Siguldas novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra” noslēgt
pārjaunojuma līgumus ar telpu nomniekiem.
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30.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 14.oktobra Izglītības un kultūras
atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikumā
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 16.marta
atzinumu (prot. Nr.5, §2) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §38), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra Izglītības un kultūras atbalsta fonda
finansējuma piešķiršanas nolikumā (prot. Nr.16, §11) (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:
1. papildināt Nolikuma 12.3.apakšpunktu pirms vārda “izglītības” ar vārdu “Pašvaldības”;
2. papildināt Nolikuma 12.punktu ar 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.4. Pašvaldības izglītības iestāžu darbības pilnveidošanai ne biežāk kā reizi piecos
gados.”
3. izteikt 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.5. iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai un materiāli tehniskās bāzes
papildināšanai, izņemot 12.4.apakšpunktā minētajā gadījumā;”
4. izteikt Nolikuma 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Pēc Komitejas lēmuma par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršan, tiek noslēgts
līgums ar Pretendentu, izņemot gadījumus, kad Pretendents ir Pašvaldības iestādes
vai struktūrvienības darbinieks vai izglītības iestādes izglītojamais.”

31.§
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, Siguldas novada pašvaldības 2014.gada 23.jūlija nolikuma “Siguldas pilsētvides un ainavu
valdes nolikums” 3.1.punktu un ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.4, §41), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā “Par Siguldas pilsētvides un ainavu
valdes sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.9, §3) grozījumus un ar 16.03.2016. apstiprināt Siguldas
pilsētvides un ainavu valdi šādā sastāvā:
1.
2.
3.
4.
5.

Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
Izpilddirektore Jeļena Zarandija;
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte;
Teritorijas attīstības pārvaldes Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete;
Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte Maija Geidāne;
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6. Telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere;
7. Galvenā dārzkopības speciāliste Dita Laure;
8. Nekustamā īpašuma speciāliste Anita Viškere;
9. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele;
10. Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Kristīne Baltiņa;
11. Nekustamā īpašuma speciālists Arnis Rietums;
12. Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags;
13. Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.30
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2016.gada 6.aprīlī
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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