2016.gada 8.jūnijā

Siguldā

Nr.8

Siguldas novada Domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Zilvers, Ņina Balode, Ēriks Čoders, Ilmārs Lipskis, Māris
Malcenieks, Jānis Strautmanis, Ināra Paegle, Mārtiņš Zīverts, Guntars Zvejnieks
Nepiedalās: Līga Sausiņa – atvaļinājumā, Dainis Dukurs – darba noslogotības dēļ, Indra Ozoliņa –
darba noslogotības dēļ, Jānis Lazdāns – atrodas ārpus Latvijas, Eva Viļķina - atrodas ārpus Latvijas
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča,
Telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere, ekonomiste Anita Strautmane, Juridiskās pārvaldes juriste
Tatjana Krūmiņa, datortīklu speciālists Dzintars Strods, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone,
Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, Investīciju nodaļas
vadītāja Inga Pole, Galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone
Piedalās: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.35
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
2. Par naudas balvas piešķiršanu.
3. Par naudas balvas piešķiršanu.
4. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
5. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
6. Par piedalīšanos projektā „ Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo
pakalpojumu centra izveide Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
7. Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Laurenču
sākumskolā.
8. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumā (prot. Nr.5, §12)
“Par atbrīvošanu no amata”.
9. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu.
10. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu.

11. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
13. Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas
iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas
plānojumā noteikto izmantošanu.
15. Par piedalīšanos projektā „Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta
Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” un finansējumu.
16. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase”.
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā
sabiedriskā labuma organizācijām.
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
19. 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.
20. Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu.
21. Par noteikumu “Reprezentāciju un citu pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
22. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu
dalības maksu apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 3 (trīs) papildjautājumiem: Nr.23 “Par kredīta ņemšanu”; Nr.24 “Par kredīta ņemšanu” un Nr.25
“Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētājam”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
23. Par kredīta ņemšanu.
24. Par kredīta ņemšanu.
25. Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētājam.
1.§
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 sēdes atzinumu
(prot. Nr.8, §2), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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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.

2.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada bobslejista Jāņa Strengas iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas
balvas par šādiem sasniegumiem sportā 2015./2016. gada sezonā:
1. 5. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā, Vinterberga;
2. 6. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā, Kēnigze;
3. 6. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā, Parksitija;
4. 3. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā, Santmorica;
5. 3. vieta Eiropas čempionātā bobslejā, Santmorica;
6. 1. vieta Pasaules čempionātā bobslejā, Īglsa;
7. 5. vieta Pasaules kausa posms bobslejā, Kēnigze;
Izvērtējot visu augstāk minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 5.punktā
noteiktās sacensības un 9.punktā noteiktās vietas, par kurām tiek piešķirtas naudas balvas, naudas
balvas var tikt piešķirtas par septiņiem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6. punktu un Siguldas novada Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikumu “Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas
balvas apmēru” (prot. Nr. 7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 27.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §9), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle,
J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu bobslejistam Jānim Strengam 3417,00 EUR (trīs tūkstoši
četri simti septiņpadsmit euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2015./2016.gada
sezonā:
1.1. par 5. vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Vinterberga 285,00 EUR;
1.2. par 6. vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Kēnigze 285,00 EUR;
1.3. par 6. vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Parksitija 285,00 EUR;
1.4. par 3. vietu Pasaules kausa posmā bobslejā, Santmorica 427,00 EUR;
1.5. par 3. vietu Eiropas čempionātā bobslejā, Santmorica 427,00 EUR;
1.6. par 1. vietu Pasaules čempionātā bobslejā, Īglsa 1423,00 EUR;
1.7. par 5. vietu Pasaules kausa posms bobslejā, Kēnigze 285,00 EUR;
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu bobslejista Jāņa Strengas trenerim Sandim Prūsim
1708,50 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņi euro, 50 centi) apmērā par ieguldījumu
J.Strengas augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.g. sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
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3.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Sporta un interešu klubs “RO”” ar lūgumu piešķirt naudas
balvas Siguldas novada skeletonistei Leldei Priedulēnai un viņas trenerim Gintam Dzērvem par
šādiem Leldes Priedulēnas sasniegumiem sportā 2015./2016. gada sezonā:
1. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga;
2. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga;
3. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, 11.12.15 Kēnigze;
4. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, 26.02.16 Kēnigze;
5. 1. vieta Pasaules junioru čempionāts skeletonā, Vinterberga;
Izvērtējot visu augstāk minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr. 7, §8) 5.punktā
noteiktās sacensības un 9.punktā noteiktās vietas, par kurām tiek piešķirtas naudas balvas, naudas
balvas var tikt piešķirtas par pieciem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, 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., 10.punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2016.gada 27.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §10), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistei Leldei Priedulēnai 2563,00 EUR (divi
tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā
2015./2016.gada sezonā:
1.1.par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga 285,00 EUR;
1.2.par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga 285,00 EUR;
1.3.par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, 11.12.15 Kēnigze 285,00 EUR;
1.4.par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, 26.02.16 Kēnigze 285,00 EUR;
1.5.par 1. vietu Pasaules junioru čempionāts skeletonā, Vinterberga 1423,00 EUR;
2. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistes Leldes Priedulēnas trenerim Gintam
Dzērvem 1281,50 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit viens euro, 50 centi) apmērā
par ieguldījumu Leldes Priedulēnas augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016. gada sezonā.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.§
Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Sporta un interešu klubs ”RO””, reģ. Nr. 50008034261,
juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, ar lūgumu piešķirt naudas balvas Siguldas
novada skeletonistiem Martinam Dukuram un Tomasam Dukuram par augstiem sasniegumiem
sportā 2015./2016. gada sezonā, kā arī finansējumu biedrībai “Sporta un interešu klubs ”RO”” par
M.Dukura un T.Dukura trenera Daiņa Dukura ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā
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2015./2016.gada sezonā, novirzot to Siguldas novada jaunatnes komandas mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai.
Martina Dukura sasniegumi:
1. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga;
2. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga;
3. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, 12.12.15. Kēnigze;
4. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida;
5. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija;
6. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera;
7. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica;
8. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, 27.02.16. Kēnigze;
9. 1. vieta Pasaules kausu posmu kopvērtējumā;
10. 1. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Santmorica;
11. 1. vieta Pasaules čempionātā skeletonā, Īglsa.
Tomasa Dukura sasniegumi:
1. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga;
2. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga;
3. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, 12.12.15. Kēnigze;
4. 3. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida;
5. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija;
6. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera;
7. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica;
8. 3. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, 27.02.16. Kēnigze;
9. 3. vieta Pasaules kausu posmu kopvērtējumā;
10. 1. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Santmorica;
11. 6. vieta Pasaules čempionātā skeletonā, Īglsa.
Izvērtējot visu augstāk minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr. 7, §8) 5.punktā
noteiktās sacensības un 9.punktā noteiktās vietas, par kurām tiek piešķirtas naudas balvas, naudas
balvas var tikt piešķirtas par viesiem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, 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.punktu un Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma
“Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām” (prot. Nr.7, §7) 10.3. un 13.punktu, apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016. gada 27.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §11),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistam Martinam Dukuram 9112,00 EUR (deviņi
tūkstoši viens simts divpadsmit euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā
2015./2016.gada sezonā:
1.1. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga 712,00 EUR;
1.2. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga 712,00 EUR;
1.3. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, 12.12.15. Kēnigze 712,00 EUR;
1.4. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida 712,00 EUR;
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3.
4.

5.
6.

1.5. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija 712,00 EUR;
1.6. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera 712,00 EUR;
1.7. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica 570,00 EUR;
1.8. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, 27.02.16. Kēnigze 712,00 EUR;
1.9. par 1. vietu Pasaules kausu posmu kopvērtējumā 1423,00 EUR;
1.10. par 1. vietu Eiropas čempionātā skeletonā, Santmorica 712,00 EUR;
1.11. par 1. vietu Pasaules čempionātā skeletonā, Īglsa 1423,00 EUR.
Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistam Tomasam Dukuram 4985,00 EUR (četri
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā
2015./2016.gada sezonā:
2.1. par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga 285,00 EUR;
2.2. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga 285,00 EUR;
2.3. par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, 12.12.15. Kēnigze 285,00 EUR;
2.4. par 3. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida 427,00 EUR;
2.5. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija 285,00 EUR;
2.6. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera 570,00 EUR;
2.7. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Santmorica 570,00 EUR;
2.8. par 3. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, 27.02.16. Kēnigze 427,00 EUR;
2.9. par 3. vietu Pasaules kausu posmu kopvērtējumā 712,00 EUR;
2.10. par 1. vietu Eiropas čempionātā skeletonā, Santmorica 712,00 EUR;
2.11. par 6. vietu Pasaules čempionātā skeletonā, Īglsa 427,00 EUR.
Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta un interešu klubs ”RO””, reģ.
Nr.50008034261, juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, 7048,50 EUR (septiņi
tūkstoši četrdesmit astoņi euro, 50 centi) apmērā par M. Dukura un T. Dukura trenera Daiņa
Dukura ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.gada sezonā,
novirzot to Siguldas novada jaunatnes komandas mācību-treniņu procesa nodrošināšanai.
Noslēgt līgumu ar biedrību “Sporta un interešu klubs ”RO””, reģ. Nr. 50008034261, juridiskā
adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, par piešķirtā finansējuma izlietošanu.
Par līguma izpildi atbildīgo noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z.Abzaloni.

5.§
Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Pamatojoties uz 2015.gadā veiktā Siguldas novada pašvaldības Funkciju audita rezultātiem, ir
izstrādāts jauns Sporta pārvaldes nolikums, kurā ir noteikti Sporta pārvaldes darbības mērķi,
precizētas Sporta pārvaldes funkcijas, to sadalījums un citi jautājumi.
Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §11), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis,
I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra nolikumu
„Siguldas novada Domes Sporta pārvaldes nolikums” (prot. Nr.26, §10).
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6.§
Par piedalīšanos projektā „ Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo
pakalpojumu centra izveide Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
Lai pilnveidotu sociālos pakalpojumus un nodrošinātu to pieejamību Siguldas novada Mores
pagastā un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātās projektu iesniegšanas
1.kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas
ieviešanai konkursa nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr.27 “Kopienas centru (dienas, higiēnas un
resursu) izveide”, Nr.30 “Sociālo pakalpojumu pilnveidošana ģimenēm ar bērniem” un saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot.
Nr.8, §20), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu iesniegšanas 1.kārtā
Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai
ar projekta iesniegumu „Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo pakalpojumu
centra izveide Mores pagastā”;
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta
attiecināmo izmaksu summas – 5 000,00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas –
50 000,00 EUR, no kā plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai – 45 000,00 EUR jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
3. Pēc projekta apstiprināšanas 2016.gadā, projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts
kasē.

7.§
Par telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Laurenču
sākumskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem
Siguldas novada Laurenču sākumskolā, juridiskā adrese - Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā,
ir jānosaka telpu nomas maksas apmērs ēdināšanas telpām ar virtuvi un palīgtelpām šajā iestādē,
Dome konstatē:
1. Iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Laurenču sākumskolā Laurenču
ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā
ar iepirkumu procedūras nolikumu.
2. Laurenču sākumskolā iznomājamās telpas - virtuve 102,6 m2 un ēdamzāle 135,3 m2, kopējā
iznomājamo telpu platība sastāda 237,9 m2.
3. Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnijā Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.5.punktu šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro,
izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās
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ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs,
tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība
un 7.punktu lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.
Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par
nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas
jāpieņem iznomātājam. Noteikumu 56.punktā teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi
segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas
periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.daļas
a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnijā noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” (prot. Nr.30, §10) 4.5., 7., 56. un 61.punktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §7), atklāti balsojot,
ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle,
J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam pretendentam Laurenču sākumskolā Laurenču
ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā ēdināšanas telpas ar virtuvi un palīgtelpām ar kopējo
platību 237,9 m2.
2. Noteikt nomas maksu par telpu nomu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Laurenču sākumskolā EUR 0,35 + 21% PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.

8.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumā (prot. Nr. 5, §12)
“Par atbrīvošanu no amata”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
2016.gada 6.aprīlī Siguldas novada Domes sēdē (prot. Nr.5, §12) tika pieņemts lēmums par
Mores pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata 2016.gada 22.jūnijā.
2016.gada 18.aprīlī Siguldas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” organizēja amata konkursu uz izglītības iestādes Mores pamatskolas direktora
amatu, kas tika izbeigts 23.maijā bez uzvarētāja. Siguldas novada pašvaldības Amata pretendentu
atlases komisija veica atkārtotu amata vakances konkursa nolikuma izstrādi un konkursa
izsludināšanu 2016.gada 26.maijā.
Ņemot vērā, ka Mores pamatskolas direktora amata konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja un to,
ka Mores pamatskolas direktore ir piekritusi turpināt darba tiesiskās attiecības līdz jauna Mores
pamatskolas direktora apstiprināšanai amatā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada
Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumā (prot. Nr.5, §12), paredzot, ka Mores pamatskolas direktore
darba tiesiskās attiecības turpina līdz jauna Mores pamatskolas direktora apstiprināšanai amatā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Izglītības likuma 17.panta trešā daļu, kas paredz, ka
pašvaldības kompetencē ir pieņemt darbā un atbrīvot no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības
iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu un Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 7.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 4),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmuma (prot. Nr. 5, §12)
“Par atbrīvošanu no amata” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Noslēgt vienošanos pie darba līguma par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Mores
pamatskolas direktori (..) līdz jauna Mores pamatskolas direktora apstiprināšanai
amatā.”
2. Uzdot Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldei nodrošināt šā lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

9.§
Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Dome 2011.gada 23.martā pieņēma lēmumu „Par Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.-2017.gadam” (prot. Nr.6, §44),
turpmāk tekstā – Pasākumu plāns, un 2011.gada 20.aprīlī pieņēma lēmumu „Par
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (prot. Nr.8,
§26) (..)
2.2013.gadā zemes vienības (..) tiesiskā valdītāja I.I. neveica Sosnovska latvāņa
(Heracleum sosnowskyi Manden), turpmāk tekstā – latvānis, izplatības ierobežošanas
pasākumus. Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūras uzraudzības valsts
informācijas sistēmas invazīvo sugu izplatības datu bāzē nav saņemta informācija par
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu 2014.gadā.
3. Augu aizsardzības likuma 18.1 panta 3.daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt
invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja
pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas
viņa īpašumā vai valdījumā.
4. Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punkts (spēkā esošā
redakcija no 09.08.2008. līdz 04.09.2014.) noteica - ja persona nav iesniegusi šo
noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto informāciju un neveic latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība,
persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
5. Pasākumu plāna IV sadaļas 52.punkts paredz, ka 2014.gadā zemes vienībā (..)
pašvaldība organizē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus.
6. Lai izpildītu Latvāņa ierobežošanas pasākumu plānu:
6.1. 2014.gada 14.aprīlī I.I. ir nosūtīta vēstule Nr.23.5/999 par teritorijas uzturēšanu
un kopšanu, kurā norādīts, ka Siguldas novada pašvaldība plāno organizēt
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), ja zemes
tiesiskais valdītājs I.I. neveiks latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
6.2. 2014.gada maijā pašvaldība organizēja latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu veikšanu (..), veicot latvāņu miglošanu, kas sastādīja 121,00 EUR, kā
arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un koordinēšanu - 1,18 EUR,
kopā - 122,18 EUR;
6.3. I.I. 2014.gada 17.oktobrī tika nosūtīts apmaksai 2014.gada 16.oktobra faktūra –
rēķins Nr.2801 par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņu pļaušanas
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pakalpojumiem, par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un
koordinēšanu zemes vienībā (..) par kopējo summu 122,18 EUR;
6.4. 2015.gada 8.janvārī tika nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.14.12./39 par veicamo
maksājumu 122,18 EUR apmērā. 2015.gada 8.jūnijā tika nosūtīta atkārtota
vēstule Nr.10.14./1801, 2016.gada 18.februārī - vēstule Nr.5.2.-57./621, par
2014.gada 16.oktobra faktūras – rēķina Nr.2801 apmaksu 122,18 EUR apmērā.
Uz šo brīdi 2014.gada 16.oktobra faktūra – rēķins Nr.2801 nav apmaksāts. I.I.
neatmaksātā izdevumu summa sastāda 122,18 EUR (t.sk. PVN).

kopējā

Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta
lēmumu „Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.2017.gadam” (prot. Nr.6, §44), Siguldas novada Domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumu „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (prot. Nr.8, §26), likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot.
Nr.8, §4), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piedzīt no I.I. izdevumus par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumiem 122,18 EUR apmērā, I.I. tiesiskā valdījumā esošajā zemes vienībā (..).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).

10.§
Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Dome 2011.gada 23.martā pieņēma lēmumu „Par Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.-2017.gadam” (prot. Nr.6, §44),
turpmāk tekstā – Pasākumu plāns, un 2011.gada 20.aprīlī pieņēma lēmumu „Par
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (prot. Nr.8,
§26), (..).
2. 2012.gadā zemes vienībā (..) zemes īpašnieks J.E. neveica Sosnovska latvāņa
(Heracleum sosnowskyi Manden), turpmāk tekstā – latvānis, izplatības ierobežošanas
pasākumus. Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūras uzraudzības valsts
informācijas sistēmas invazīvo sugu izplatības datu bāzē nav saņemta informācija par
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu 2013.gadā, 2014.gadā un
2015.gadā.
3. 2013.gadā zemes vienībā (..) zemes īpašnieks J.E. neveica latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumus. Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūras uzraudzības
valsts informācijas sistēmas invazīvo sugu izplatības datu bāzē nav saņemta
informācija par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu 2014.gadā un
2015.gadā.
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4. Augu aizsardzības likuma 18.1 panta 3.daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt
invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja
pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas
viņa īpašumā vai valdījumā.
5. Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punkts (spēkā esošā
redakcija no 09.08.2008. līdz 04.09.2014.) noteica - ja persona nav iesniegusi šo
noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto informāciju un neveic latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība,
persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
Likuma spēkā esošā redakcija nosaka - ja persona nav iesniegusi šo noteikumu 3. vai
7. punktā minēto informāciju vai neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus,
tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība, persona sedz izdevumus, kas
saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
6. Pasākumu plāna III sadaļas 44.punkts paredz, ka 2013.gadā, IV sadaļas 48.punkts –
2014.gadā, V sadaļas 56.punkts - 2015.gadā, zemes vienībā (..) Siguldas novada
pašvaldība organizē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus. Pasākuma plāna IV
sadaļas 46.punkts paredz, ka 2014.gadā, V sadaļas 47.punkts - 2015.gadā, zemes
vienībā (..) Siguldas novada pašvaldība organizē latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumus.
7. Lai izpildītu Latvāņa ierobežošanas pasākumu plānu:
7.1. 2013.gada 24.janvārī J.E. ir nosūtīta vēstule Nr.23.5./315 par teritorijas
uzturēšanu un kopšanu, kurā norādīts, ka 2012.gadā zemes vienībā (..) ir
konstatēta invazīvā augu suga - latvānis, izteikts uzaicinājums piedalīties
2013.gada 5.februāra ekspertu grupas sēdē, lai risinātu jautājumu par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu iepriekš minētajā zemes
vienībā, un norādīts, ka pašvaldībai ir tiesības organizēt latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētā teritorijā, ja zemes
īpašnieks neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
7.2. 2013.gada augustā pašvaldība organizēja latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), veicot latvāņu pļaušanu, kas sastādīja
82,64 EUR, kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un
koordinēšanu -16,79 EUR, kopā - 99,43 EUR;
7.3. Jānim Ertneram 2013.gada 10.oktobrī tika nosūtīts apmaksai 2013.gada
9.oktobra faktūra – rēķins Nr.2322 par Siguldas novada pašvaldības
organizētajiem latvāņu pļaušanas pakalpojumiem, par latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu zemes vienībā (..), par
kopējo summu 99,43 EUR;
7.4. 2014.gada 7.februārī J.E. tika nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.23.5/315 par
veicamo maksājumu 99,43 EUR apmērā. 2014.gada 27.jūnijā tika nosūtīta
atkārtota vēstule Nr.14.10./1762 par 2013.gada 9.oktobra faktūras – rēķina
Nr.2322 apmaksu 99,43 EUR apmērā;
7.5. 2014.gada 15.aprīlī J.E. tika nosūtīta vēstule Nr.23.5./1022 par teritorijas
uzturēšanu un kopšanu, kurā norādīts, ka 2012.gadā zemes vienībā (..), ir
konstatēta invazīvā augu suga - latvānis, 2013.gadā pašvaldība šajā zemes
vienībā organizēja latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, kurā norādīts,
ka 2013.gadā zemes vienībā (..), ir konstatēta invazīvā augu suga – latvānis, un
kurā norādīts, ka Siguldas novada pašvaldība plāno 2014.gadā organizēt latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 1,3000 ha
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platībā, un zemes vienībā (..), 4,4000 ha platībā, ja zemes īpašnieks J.E. neveiks
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
7.6. 2014.gada maijā un augustā pašvaldība organizēja latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 1,3000 ha platībā, veicot
latvāņu miglošanu, kas sastādīja 121,00 EUR, latvāņu pļaušanu, kas sastādīja
188,76 EUR kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un
koordinēšanu - 21,83 EUR, kopā - 331,59 EUR, un organizēja latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 4,4000 ha
platībā, veicot latvāņu miglošanu, kas sastādīja 520,30 EUR, latvāņu pļaušanu,
kas sastādīja 638,88 EUR, kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu
un koordinēšanu 73,88 EUR, kopā – 1233,06 EUR;
7.7. J.E. 2014.gada 17.oktobrī tika nosūtīts apmaksai 2014.gada 16.oktobra faktūra –
rēķins Nr.2800 par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņu
pļaušanas un miglošanas pakalpojumiem, par latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšanu un koordinēšanu zemes vienībā (..), par kopējo summu
331,59 EUR un 2014.gada 16.oktobra faktūra – rēķins Nr.2799 par Siguldas
novada pašvaldības organizētajiem latvāņu pļaušanas un miglošanas
pakalpojumiem, par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un
koordinēšanu zemes vienībā (..), par kopējo summu 1233,06 EUR;
7.8. 2015.gada 8.janvārī J.E. tika nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.14.12./38 par
veicamo maksājumu 331,59 EUR un 1233,06 EUR apmērā;
7.9. 2015.gada 6.maijā J.E. tika nosūtīta vēstule Nr.10.14./1383 un 2015.gada
9.jūnijā vēstule Nr.10.14./1822 par latvāņu ierobežošanas pasākumu veikšanu,
kurā norādīts, ka Siguldas novada pašvaldība plāno 2015.gadā organizēt latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 8,9000 ha
platībā, un zemes vienībā (..), 4,4000 ha platībā, ja zemes īpašnieks J.E. neveiks
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
7.10. 2015.gada jūlijā un augustā pašvaldība organizēja latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 8,9000 ha platībā, veicot
latvāņu pļaušanu, kas sastādīja 1021,87 EUR, latvāņu miglošanu, kas sastādīja
1335,00 EUR kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un
koordinēšanu -149,43 EUR, kopā - 2506,30 EUR, un organizēja latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 4,4000 ha
platībā, veicot latvāņu pļaušanu, kas sastādīja 505,20 EUR, latvāņu miglošanu,
kas sastādīja 660,00 EUR, kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu
un koordinēšanu - 73,88 EUR, kopā - 1239,08 EUR;
7.11. J.E. 2015.gada 30.oktobrī tika nosūtīts apmaksai 2015.gada 29.oktobra faktūra
– rēķins Nr.10-098 par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņu
miglošanas un pļaušanas pakalpojumiem, par latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšanu un koordinēšanu zemes vienībā (..), par kopējo summu
2506,30 EUR un 2015.gada 29.oktobra faktūra – rēķins Nr.10-095 par Siguldas
novada pašvaldības organizētajiem latvāņu miglošanas un pļaušanas
pakalpojumiem, par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un
koordinēšanu zemes vienībā (..), par kopējo summu 1239,08 EUR;
7.12. 2016.gada 18.februārī J.E. tika nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.5.2.-57./624
par veicamo maksājumu 99,43 EUR, 331,59 EUR, 1233,06 EUR, 2506,30 EUR
un 1239,08 EUR apmērā.
Uz šo brīdi 2013.gada 9.oktobra faktūra – rēķins Nr.2322, 2014.gada 16.oktobra faktūrarēķins Nr.2799, 2014.gada 16.oktobra faktūra- rēķins Nr.2800, 2015.gada 29.oktobra faktūra rēķins
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Nr.10-095 un 2015.gada 29.oktobra faktūra rēķins Nr.10-098 nav apmaksāti. J.E. kopējā neatmaksātā
izdevumu summa sastāda 5409,46 EUR (t.sk. PVN).
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta
lēmumu „Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.2017.gadam” (prot. Nr.6, §44), Siguldas novada Domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumu „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (prot. Nr.8, §26), likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot.
Nr.8, §5), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Piedzīt no J.E., izdevumus par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumiem 5409,46 EUR apmērā zemes vienībā (..), un zemes vienībā (..).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).

11.§
Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Izvērtējot Siguldas novada Domes rīcībā esošo informāciju, iesniegtos dokumentus un lietas
materiālus, Dome konstatē:
1. Siguldas novada Dome 2011.gada 23.martā pieņēma lēmumu „Par Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.-2017.gadam” (prot. Nr.6, §44),
turpmāk tekstā – Pasākumu plāns, un 2011.gada 20.aprīlī pieņēma lēmumu „Par
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (prot. Nr.8,
§26), (..).
2. 2012.gadā zemes vienībā (..) un zemes vienībā (..), zemes īpašnieks K.P. neveica
Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden), turpmāk tekstā – latvānis,
izplatības ierobežošanas pasākumus. Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūras
uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo sugu izplatības datu bāzē nav
saņemta informācija par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
2012.gadā un 2013.gadā.
3. Augu aizsardzības likuma 18.1 panta 3.daļa nosaka, ka Latvijā aizliegts audzēt
invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja
pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas
viņa īpašumā vai valdījumā.
4. Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punkts (spēkā esošā
redakcija no 09.08.2008. līdz 04.09.2014.) noteica - ja persona nav iesniegusi šo
noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto informāciju un neveic latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība,
persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
5. Pasākumu plāna III sadaļas 41.punkts paredz, ka 2013.gadā zemes vienībā (..),
Siguldas novada pašvaldība organizē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus.
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Pasākuma plāna III sadaļas 42.punkts paredz, ka 2013.gadā zemes vienībā (..),
Siguldas novada pašvaldība organizē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus.
6. Lai izpildītu Latvāņa ierobežošanas pasākumu plānu:
6.1. 2013.gada 24.janvārī K.P. ir nosūtīta vēstule Nr.23.5/314 par teritorijas
uzturēšanu un kopšanu, kurā norādīts, ka 2012.gadā zemes vienībā (..), un
zemes vienībā (..), ir konstatēta invazīvā augu suga - latvānis, un kurā izteikts
uzaicinājums piedalīties 2013.gada 9.februāra ekspertu grupas sēdē, lai risinātu
jautājumu par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu iepriekš
minētajās zemes vienībās;
6.2. 2013.gada 14.jūnijā K.P. ir nosūtīta vēstule Nr.23.5/1695 par teritorijas
uzturēšanu un kopšanu, kurā norādīts, ka Siguldas novada pašvaldība plāno
organizēt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..)
0,2090 ha platībā, un zemes vienībā (..), 0,1340 ha platībā, ja zemes īpašnieks
K.P. neveiks latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
6.3. 2013.gada jūlijā un augustā pašvaldība organizēja latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 0,2090 ha platībā, veicot
latvāņu pļaušanu, kas sastādīja 172,17 EUR, latvāņu miglošanu, kas sastādīja
86,08 EUR, kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un
koordinēšanu - 3,51 EUR, kopā - 261,76 EUR, un organizēja latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes vienībā (..), 0,1340 ha platībā, veicot
latvāņu pļaušanu, kas sastādīja 120,52 EUR, latvāņu miglošanu, kas sastādīja
60,26 EUR, kā arī papildizmaksas par pakalpojuma organizēšanu un
koordinēšanu - 2,25 EUR, kopā -183,03 EUR;
6.4. K.P. 2013.gada 10.oktobrī tika nosūtīts apmaksai 2013.gada 9.oktobra faktūra –
rēķins Nr.2319 par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņu
pļaušanas pakalpojumiem, par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu
organizēšanu un koordinēšanu zemes vienībā (..) un zemes vienībā (..), par
kopējo summu 444,79 EUR.
6.5. 2013.gada 5.decembrī K.P. tika nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.23.5/3393 par
veicamo maksājumu 444,79 EUR apmērā. 2014.gada 7.februārī tika nosūtīta
atkārtota vēstule Nr.23.5./316, 2014.gada 26.martā - vēstule Nr.23.5./803,
2014.gada 26.aprīlī - vēstule Nr.23.5./1137, 2014.gada 27.jūnijā - vēstule
Nr.14.10/1760, 2015.gada 8.jūnijā - vēstule Nr.10.14/1798, 2016.gada
18.februārī - vēstule Nr.5.2.-57./619, par 2013.gada 9.oktobra faktūras – rēķina
Nr.2319 apmaksu 444,79 EUR apmērā.
Uz šo brīdi 2013.gada 9.oktobra faktūra – rēķins Nr.2319 nav apmaksāts. K.P. kopējā
neatmaksātā izdevumu summa sastāda 444,79 EUR (t.sk. PVN).
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2011.gada 23.marta
lēmumu „Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novada 2011.2017.gadam” (prot. Nr.6, §44), Siguldas novada Domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumu „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Siguldas novadā” (prot. Nr.8, §26), likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 17.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot.
Nr.8, §6), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
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Piedzīt no K.P. izdevumus par Siguldas novada pašvaldības organizētajiem latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumiem 444,79 EUR apmērā, zemes vienībā „(..), un zemes vienībā (..).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).

12.§
Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2016.gada 1.jūnija Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu “Par nekustamo īpašumu “Roķēni” un “Roķēnu ūdenskrātuve”
nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr. 5, §3), Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000198452 un Nr.100000469921 datiem zemes gabals „Roķēni” un
„Roķēnu ūdenskrātuve” pieder Siguldas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta 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”, nekustamā īpašuma
„Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar platību 58 ha, kad. apz. 8094 004 0437,
plānotā/atļautā izmantošana ir atpūtas vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA) ar īpašiem
noteikumiem, kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir kempingu, atpūtas
transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana, kā arī
pludmales infrastruktūras ierīkošana un izbūve (PA-1). Nekustamajam īpašumam „Roķēnu
ūdenskrātuve” Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar platību 10,86 ha, kad. apz. 8094 004
0585 plānotā/atļautā izmantošana ir Ūdeņi (Ū), kur galvenā izmantošana ir saistīta ar
rekreāciju, zivsaimniecību, ūdens transportu un virszemes ūdeņu noteces regulēšanu, kā arī
būvju būvniecība, kas saistītas ar attiecīgā ūdensobjekta izmantošanu un aizsardzību, ar
nosacījumu, ka darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajos aktos un atļaujās noteiktajām
prasībām.
3. Nekustamā īpašuma „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, otrā nomas tiesību izsole notika 2016.gada 3.maijā, izsolei bija pieteicies viens
pretendents SIA “BARAKUDA M”, reģ. Nr.44103033218, juridiskā adrese: Gāles iela 12A,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kas par nekustamo īpašumu “Roķēni” un “Roķēnu
ūdenskrātuve” nomu nosolīja maksu 758,33 EUR (septiņi simti piecdesmit astoņus euro un
33 centus) gadā un papildus PVN.
4. 2016.gada 9.maijā saskaņā ar nekustamo īpašumu „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību otrās izsoles noteikumu (apstiprināti ar
Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumu (prot. Nr.5, §9) 4.2.punktu un
4.3.punktu SIA “BARAKUDA M” tika nosūtīts uzaicinājums noslēgt zemes nomas līgumu.
5. SIA “BARAKUDA M” 2016.gada 16.maijā informēja, ka zemes nomas līgumu neparakstīs
un nenoslēdza zemes nomas līgumu.
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” 18. un
19.punktu, Siguldas novada Domes 2016.gada 6.aprīļa lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Roķēni” un
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„Roķēnu ūdenskrātuve”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, iznomāšanu, otrās izsoles organizēšanu”
(prot. Nr.5, §9), saskaņā ar izsoles noteikumu 4.11.2. punktu un apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §9), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle,
J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atzīt par nenotikušu 2016.gada 3.maija nekustamo īpašumu „Roķēni” Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, kad. apz. 8094 004 0437, daļas 9,7 ha platībā un „Roķēnu ūdenskrātuve” Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, kad. apz. 8094 004 0585, 10,86 ha platībā, otro nomas tiesību izsoli.

13.§*
Par atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izsakās:
Deputāte I.Paegle: domāju, ka šis ir nopietns solis, jo tie tomēr ir daudz koki. Kā ir ar līdzekļiem, ko
plāno ieņemt šīs izsoles rezultātā, varbūt iegūto naudu varētu izmantot jaunu koku
stādīšanai? Domāju, ka vajadzētu novirzīt līdzekļus ne tikai apzaļumošanai, bet arī koku
audzēšanai. Cik kokus mēs nogāžam, tik būtu jāiestāda vietā.
I.Zālīte: pie jebkuras koku ciršanas vienmēr nozāģētie koki tiek aizstāti ar jauniem kokiem. Šajā
gadījumā koku zāģēšana pilsētas apstākļos izmaksās dārgi un diez vai mums būs lieli
ienākumi, bet jebkurā gadījumā koki vienmēr tiek iestādīti vairāk, nekā nogāzti.
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics: Mēs noteikti varam lemt, ka šo nozāģēto koku vietā nākamā gada
budžetā paredzam finansējumu līdzvērtīgā skaitā koku atjaunošanai vietās, kur šie koki ir
zaudēti. Šis lēmums arī pārliecinātu sabiedrību, ka mēs to darām drošībai.
Deputāte I.Paegle: domāju, ka ir vietas, kur koki vairs nebūs stādāmi, ja viņi ir tuvu ielām un var
apdraudēt nākotnē. Iespēju robežās būtu jāstāda. Tas tomēr ir liels skaits koku.
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics: šajā gadījumā mēs runājam par tiešām bīstamiem kokiem. Mums
ar steigu tas ir jāveic, lai neradītu kādas dziļākas problēmas sabiedrībai. Ierosinu papildināt
lēmumprojektu, paredzot Teritorijas attīstības pārvaldes budžetā bīstamo koku teritorijās
paredzēt koku stādīšanu līdzvērtīgā apjomā no jaunu. Nevis tieši šo koku vietā, bet attiecīgajā
teritorijā.
Deputāts J.Zilvers: varētu papildināt tieši konkretizējot, ka paredzam līdzekļus iekļaut nākamā gada
budžetā, lai nebūtu tā, ka mēs solam to izdarīt nenoteiktā nākotnē.
Deputāts I.Lipskis: priekšlikums padomāt par papildu pasākumiem sabiedrības informēšanai, lai
sabiedrība zinātu, kāpēc šie koki tiek likvidēti.
Izskatījusi 2016.gada 1.jūnija Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas sēdes lēmumu “Par atsevišķi augošu pašvaldībai piederošu koku ciršanas
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, §2) un Siguldas novada Domes 2016.gada
18.maija lēmumu „Par atsevišķi augošu pašvaldībai piederošu koku ciršanas tiesību nodošanu
atsavināšanai” (prot. Nr. 7, §7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas pirmo punktu,
4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu,
13pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(prot. Nr.8, §18), kā arī ņemot vērā Domes sēdē deputātu sniegtos priekšlikumus, atklāti balsojot,
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ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – 1 balss (M.Malcenieks), atturas – 1 balss (Ē.Čoders), Dome nolemj:
1. Apstiprināt atsevišķi augošu – bīstamu, pašvaldībai piederošu ošu ciršanas tiesību izsoles
noteikumus.
2. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
un veikt izsoles procedūru.
3. Teritorijas attīstības pārvaldei paredzēt nākamā gada budžeta projektā iekļaut līdzekļus
jaunu koku iestādīšanai bīstamo - likvidēto koku teritorijā.
*Lēmums nav parakstīts un nav stājies spēkā. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 48.panta
otrajai daļai lēmums atkārtoti tiks skatīts ārkārtas domes sēdē.

14.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un
Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto
izmantošanu
Ziņo: Teritorijas plānotāja I.Urtāne
Izskatot SIA “MDD Grupa”, juridiskā adrese Baltā iela 3/9, Rīga, LV-1055, un Siguldas
Evaņģēliski Luteriskās draudzes, juridiskā adrese Baznīcas iela 2, Sigulda, Siguldas novads, LV2150, 2016.gada 14.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt lokālplānojumu ar mērķi grozīt
teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu nekustamos īpašumos ar adresi
Televīzijas iela 19, Sigulda, Siguldas novads un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, Dome
konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.504 datiem nekustamais īpašums ar adresi Televīzijas iela 19, Sigulda,
Siguldas novads, (kad. Nr.8015 002 0126) pieder SIA “MDD Grupa”. Nekustamais īpašums
sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 8015 002 0126 ar kopējo platību 5932 m2 un
būves ar kad. apz. 8015 002 1507 011 un būves ar kad. apz. 8015 002 1507 012.
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000430540 datiem nekustamais īpašums ar adresi Televīzijas iela 17,
Sigulda, Siguldas novads, (kad. Nr.8015 002 1507) pieder Siguldas Evaņģēliski Luteriskai
draudzei. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienības ar kad.
apz. 8015 002 0119, platību 0,9221 ha (Televīzijas iela 17); zemes vienības ar kad. apz. 8015
002 0121, platību 1,6025 ha (Televīzijas iela 21) un būves ar kad. apz. 8015 002 2702 014
(Televīzijas 17).
3. Iesniegumam pievienota 2016.gada 29.marta “Vienošanās par sadarbību pie lokālplānojuma
izstrādi”, kurā iesniedzēji vienojas par lokālplānojuma izstrādes nosacījumiem.
4. Saskaņā Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta 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 Televīzijas iela 19, Sigulda, Siguldas novads zemes vienības ar kad. apz 8015 002
0120 plānotā (atļautā) izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija (P). Nekustamā īpašuma
Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads zemes vienības ar kad. apz 8015 002 0121
plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūve (DzM-6), vieta ar īpašiem
noteikumiem, kurā saskaņā ar TIAN 336.6. punktu – zemes vienības minimālais lielums 2000
m2, bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%, un Zaļumvietas (Z-1), vieta ar
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5.

6.

7.

8.

īpašiem noteikumiem, kurā saskaņā ar TIAN 310.1. noteikto galvenā atļautā izmantošana ir
labiekārtotas publiskās ārtelpas – parku un skvēru izmantošana, rekonstrukcija un jaunu
parku izveidošana.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļā noteikto lokālplānojumā
var detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju.
Siguldas novada Dome 2015.gada 11.martā ir apstiprinājusi Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.– 2038. gadam. Stratēģijā minētas Siguldas novada galvenās rīcības
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, to starpā, pašvaldības iniciētas rīcības, kuras plānots veikt
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, to skaitā, attīstīt mājokļu būvniecību, lai nodrošinātu ar
dzīvokļiem jaunās un sociāli mazaizsargātās ģimenes.
Saskaņā ar iesniegumu īpašnieki vēlas papildināt galveno plānoto (atļauto) izmantošanu
nekustamā īpašumā Televīzijas iela 19, Sigulda, Siguldas novads ar Daudzstāvu dzīvojamo
apbūvi (DzD), savukārt nekustamā īpašuma Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads
mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu zemes vienības daļā no Zaļumvietas (Z-1) uz Mazstāvu
dzīvojamā apbūves teritoriju (DzM).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu pašvaldības dome
pieņem lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un
izstrādes vadītāju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmo daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76., 93.punktu,
Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II.
sējumu “Grafiskā daļa” un III.sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.5. daļu, kā
arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 18.maija
atzinumu (prot. Nr.7, §19), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1.

2.

Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem ar adresi Televīzijas iela 19,
Sigulda, Siguldas novads, zemes vienībai ar kad. apz. 8015 002 0126 un Televīzijas iela
21, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienībai ar kad. apz. 8015 0020121. Apstiprināt
lokālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums Nr.1).
Apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības
teritorijas plānotāju Ilzi Urtāni.

Pielikumā. Darba uzdevums lokālplānojumam nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un
Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads.

15.§
Par piedalīšanos projektā „Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta Tautas
namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
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Lai pilnveidotu Mores pagasta Tautas nama materiāli tehnisko bāzi un uzlabotu pasākumu
kvalitāti un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātās projektu iesniegšanas
1.kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas
ieviešanai konkursa nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 39 “Kultūras iestāžu infrastruktūras un
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, un saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8 , §3), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu iesniegšanas
1.kārtā Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai ar projekta iesniegumu „Skaņas un gaismas aprīkojuma
iegāde Mores pagasta Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu
realizēšanai”;
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta
attiecināmo izmaksu summas – 3 000,00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas –
30 000,00 EUR, no kā plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai – 27 000,00 EUR jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Kopējās projekta izmaksas ir 31 319.22 EUR, no kā neattiecināmās izmaksas – 1319.22
EUR.
3. Pēc projekta „Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta Tautas namam vietējo
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” apstiprināšanas 2016.gadā projekta
finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.

16.§
Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
Izsakās:
Deputāts Ē.Čoders: cik uz šo brīdi Siguldas novads ir ieguldījis trasē un cik vēl potenciāli jāiegulda,
lai sasniegtu mērķus, ko novads ir plānojis?
L.Skrodele: Uzņēmums pastāv kopš 1998.gada, cik zināms, arī pārējie īpašnieki bija ieguldījuši
līdzekļus. Pagājušā gada novembrī tika pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu
un Siguldas novada pašvaldība ieguldīja 249 000 EUR. Potenciāli nākotnē jāiegulda
līdzekļi atkarībā no uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem. Viena no steidzamajām lietām
šobrīd ir apstiprināt uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju, kurā arī jānosaka
tālākās ambīcijas. Zinot esošo uzņēmuma stāvokli, investīcijas varētu būt vismaz tādā pašā
apjomā kā pagājušajā gadā. Tās nav steidzamas investīcijas, bet investīcijas jaunos
pakalpojumos, jaunā servisā, attīstībai trasē.
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics: nākamo gadu izaicinājumi ir mūsu dienas kārtības jautājums, ir
jāzina attīstības stratēģija, mērķi, nākamo gadu izaicinājumi. Šobrīd esam izsludinājuši
konkursu uz valdes locekļa amatu, konkurss tuvojas beigām. Tas būs arī jaunā valdes
locekļa pirmais uzdevums, līdz ar to arī pirmā saruna būs tieši par attīstību nākotnē.
Runājot vispārēji, jau no 1998.gada sākotnēji daudz investēja Latvijas Olimpiskā komiteja,
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kā arī Rīgas rajona padome veica ļoti būtiskus ieguldījums. Senāk šis SIA piederēja četriem
īpašniekiem, tikai 2009.gadā Siguldas novada pašvaldība kļuva par kapitāldaļu
pamatpaketes turētājiem. Pēdējos gados Siguldas novada Dome neieguldīja neko, Latvijas
Olimpiskā komiteja apmēram 5 000 līdz 10 000 tūkstošus euro ik gadu pēdējos gados.
L.Skrodele: precizēju, ka šis ieguldījums bija kā līdzfinansējums sacensību organizēšanai, nevis kā
ieguldījums pamatkapitālā.
Deputāts J.Zilvers: pirmkārt, ceru, ka arī turpmāk Latvijas Olimpiskā komiteja atbalstīs šo objektu
kā nozīmīgu Latvijas kalnu slēpošanai, jo tas nebūtu godīgi, ka mūsu novada iedzīvotājiem
būtu jāuztur Latvijas kalnu slēpšanas bāze, kur trenējas Latvijas vadošie sportisti un aug
jaunā maiņa. Otrkārt, nevajadzētu būt slepenām pašvaldības attiecībām ar blakus esošo
privāto uzņēmēju. Pašvaldības privātajam attiecībām jābūt skaidrām un sakārtotām, lai
nerastos pārpratumi.
Deputāts J.Strautmanis: esmu izsūtījis alternatīvu lēmuma projektu, kas paredz nesaglabāt
līdzdalību, jo varbūt īstermiņā tas šķiet pareizi, un tieši tāpēc mēs novembrī balsojām par
ceturtdaļmiljona euro piešķiršanu trasei, lai tā varētu uzsākt darbu, bet ilgtermiņā tas nav
pareizi, jo likums nosaka, ka pašvaldībām un valsts pārvaldei nav jādibina uzņēmumi un
nav jākonkurē ar uzņēmējiem. Mēs labāk darītu, ja nodotu koncesijā šo uzņēmumu, jo
Siguldas novada pašvaldībai ir laba šāda pieredze, ir virkne šādu pašvaldības uzņēmumu.
Privātīpašnieks vienmēr mācēs saimniekot efektīvāk, racionālāk, produktīvāk. Līdzšinējā
koncesiju pieredze mums nav rādījusi nekādus riskus, ir tikai jāmāk sadarboties. Tāpēc es
balsošu pret.
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics: tas ir viens no sarunu tematiem tuvākā nākotnē šī uzņēmuma
attīstībai, ņemot vērā valsts virzību šajā jautājumā, arī valsts kapitālsabiedrībās un
aģentūrās. Domāšana mainās valstiski. Piekrītu Jānim, ka dienas kārtībā šis jautājums
mums būs.
Deputāts J.Zilvers: šeit arī zināmā mērā Jānim piekrītu, bet šobrīd ir iespēja, ka pretendents uz šo
koncesiju varētu būt tikai viens, līdz ar to tā vairs nebūtu godīga konkurence.
Deputāts J.Strautmanis: mēs platiem soļiem ejam uz to, ka šis SIA draud “uzpampt”, jo tiks
pievienota Laurenču trase un Siguldas Sporta komplekss. Mums vajadzēja dibināt SIA
Siguldas Sporta kompleksam, kurā būtu gan peldbaseins, gan sporta zāle un arī Laurenču
kompleksu, un tās būtu lietas, ko neviens privātais nevarētu “pacelt”, nevis “pieaudzēt”
pilsētas trasei ar mazu kafejnīcu un vienu traktoru vēl klāt šos dārgos objektus, kas prasīs
mums ļoti lielu uzmanību.
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics: viena lieta ir katru dienu taisīt jaunus SIA, šobrīd mūsu spēju,
darba spēka un resursu kapacitāte un arī nezināmo jautājumu klāsts liek mums rīkoties, ka
mēs šo SIA piepildām ar trim lietām un pēc tam mums ir iespēja, piemēram, sadalīt,
pievienot mantu pašvaldībai. Es nesteigtos ar jaunu SIA dibināšanu, tiekam galā ar vienu
SIA. Katrs SIA ir jauns valdes loceklis, jauna grāmatvedība, mēs esam diezgan lielos darbos
ar šīm lietā. Aicinātu izskatīt tuvākā laikā pilsētas trases attīstības stratēģiju un tad pieņemt
konkrētus lēmumus.
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:
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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 atbilstību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Siguldas Pilsētas trase””
(agrāk saukta - SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda””, turpmāk tekstā– SIA, Likuma 4.panta
nosacījumiem, proti, vai SIA komercdarbības veikšana atbilst kādai no VPIL 88.panta pirmajā daļā
noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA vispārējais stratēģiskais mērķis.
1. Par atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem
1.1.Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Minētā likuma 14.panta 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, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu veic pašvaldības
dibinātais SIA.
Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA kapitāldaļu turētāja tās kapitāldaļas atrodas Siguldas
novada pašvaldības pilnīgā kontrolē. SIA finanšu apgrozījumu veido pakalpojumu sniegšana. Un
tās galvenais darbības virziens ir sporta objektu darbība.
1.3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā VPIL 88.panta pirmajā
daļā minētajos gadījumos:
1.3.1. tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
1.3.2. 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;
1.3.3. tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt
kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no iepriekš
minētajiem nosacījumiem.
Izvērtējot VPIL 88.panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus, konstatējams, ka daļēji atbilst VPIL
88.panta pirmās daļas pirmajā punktā noteiktais, ka tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā, jo, lai gan Siguldas novada pašvaldībā bez SIA slēpošanas pakalpojumu
nodrošina arī Kaķīškalns un Kordes trase, tomēr SIA, atšķirībā no citiem šī veida pakalpojuma
sniedzējiem nodrošina treniņus Latvija kalnu slēpotāju izlasei un snovbordistiem, treniņu procesā,
nodrošinot iespēju sportistiem netraucēti trenēties, tajā laikā slēdzot trasi citiem apmeklētājiem. Tas
ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) akreditētais kalns Latvijā, kas dod iespēju organizēt
starptautiska mēroga sacensības un popularizēt Siguldu kā ziemas sporta centru Latvijā. Visas
lielākās Latvijas mēroga sacensības norisinās tieši SIA trasē. Šajā ziemas sezonā slēpošanas
pakalpojumu Siguldas novada pašvaldības teritorijā nodrošināja divi no trīs pakalpojumu
sniedzējiem - Kaķīškalns un SIA. Kordes trase 2015./2016.gada slēpošanas sezonā bija slēgta.
Būtiski ir pieminēt, ka SIA piemēro ievērojamas atlaides slēpošanas pakalpojumiem, piemēram,
Siguldas novada Sporta skolai un sporta biedrībām. Tādējādi tās pakalpojumi ir pieejamāki
sabiedrībai, kas ir ieguldījums sabiedrības veselības veicināšanā. Turklāt, izvērtējot SIA finanšu
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rādītājus, secināms, ka pieprasījums pēc SIA pakalpojumiem ir audzis. Pakalpojumu klāstu
paplašināšanai un sabiedrības interešu īstenošanai ir plānots izveidot snovparku, jo patreizējais tirgus
to nenodrošina. Veselība ir ne tikai vērtība, bet arī resurss, kas veicina pilsētas, novada un tādējādi
arī valsts, ekonomisko izaugsmi. Vesels cilvēks var strādāt ražīgāk, viņš vieglāk pielāgojas izmaiņām
un var strādāt ilgāk. Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību,
nabadzības samazināšanos un sociālo iekļaušanu.
2.Vispārējais stratēģiskais mērķis
2.1. Ņemot vērā SIA statūtos noteikto, tās darbības mērķi Siguldas novada administratīvās
teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs ir:
2.1.1. ziemas sporta veidu – kalnu slēpošanas un snovborda attīstība Siguldas novadā;
2.1.2. sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana.
Šie mērķi atbilst pašvaldības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem un likumā „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai –
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
2.2. Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2038.gadam stratēģiskais mērķis
ir izvirzīts – Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem ietver arī sportu un
aktīvu dzīvesveidu – Siguldas novadu kā starptautisku un nacionālu ziemas sporta centru. Siguldas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2038.gadam Siguldas novads ir iezīmēts kā nozīmīgs
ziemas sporta centrs, ko nodrošina izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, sporta infrastruktūra,
iedzīvotāju un organizāciju aktivitāte, kā arī mērķtiecīgs Siguldas novada pašvaldības darbs. SIA ir
aktīvās atpūtas infrastruktūras sastāvdaļa. Siguldā darbojas vēl divas privātās kalnu slēpošanas bāzes
– Kaķīškalna trase un Kordes trase. Siguldas novada attīstības iespēju SVID analīze kā novada
stiprās puses norāda attīstītu ziemas sporta infrastruktūru un kā iespēja minēta Siguldas kā ziemas
sporta centra attīstība. Vīzijā 2038.gadam Sigulda norādīta kā Latvijas mēroga ziemas sporta centrs.
Siguldas novada galvenās rīcības ilgtermiņa mērķu sasniegšanai stratēģiskā mērķa jomā Sports un
aktīvs dzīvesveids ir izvirzīts stratēģiskā mērķa uzdevums attīstīt sporta, atpūtas un aktīva
dzīvesveida infrastruktūru un pakalpojumus, kam savukārt ir noteikts rīcības virziens - Novads ir
starptautiskas un nacionālas nozīmes ziemas sporta centrs ar attiecīgu infrastruktūru. Novadā attīstīta
sporta un aktīvā dzīvesveida infrastruktūra. Ikvienam ir iespējas nodarboties ar sportu atbilstoši
interesēm. Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un noteikta rīcība - pozicionēt Siguldu kā Latvijas
un starptautiska mēroga ziemas sporta centru. Pilnveidot novada sporta infrastruktūru. Nodrošināt
tradicionālu un jaunu starptautiska, nacionāla un vietēja mēroga sporta sacensību organizēšanu
dažādām mērķa grupām.
2.3. Siguldas novada Attīstības programmā 2011. – 2017.gadam sporta jomā ir izvirzīts
stratēģiskais mērķis: dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu
satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru. Šī stratēģiskā mērķa ietvaros, sporta jomā ir
izvirzīts uzdevums: attīstīt sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūru un pakalpojumus,
kuram noteikta rīcība – slēpošanas (slaloma un distanču) trašu labiekārtošana un jaunu trašu izveides
veicināšana.
2.4. Sigulda – Latvijas Olimpiskais ziemas sporta centrs. Attīstības koncepcijas
2014. – 2020.gadam misijas un vīzijas definējums paredz Siguldā nodrošināt pilna servisa augstas
kvalitātes pakalpojumus sporta jomā augstas klases ziemas sporta veidu sportistiem. Koncepcijā
teikts, ka misijas un vīzijas īstenošanai veicami ieguldījumi sporta infrastruktūras attīstībā, tai skaitā
SIA attīstībā, kura apsaimniekoto pilsētas slēpošanas trasi izmanto kalnu slēpošanai, snovbordam un
frīstailam. Saskaņā ar koncepciju paredzētā turpmākā rīcība ir investīciju veikšana SIA attīstībai un
modernizācijai, labiekārtojot slēpošanas trasi.
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Minētais parāda, ka SIA sniedz pakalpojumus un pārvalda īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi
pašvaldības teritorijas attīstībai un augstas kvalitātes pakalpojuma standartu nodrošināšanai
sabiedrības interesēm. Tamdēļ Siguldas novada pašvaldībai ir svarīgi saglabāt līdzdalību SIA.
Ņemot vērā, ka SIA darbības mērķis atbilst pašvaldības stratēģiskajos dokumentos
noteiktajiem mērķiem un likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.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.
3. Pamatojoties uz Domes 2015.gada 18.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §22) tika pasūtīts un no
2015.gada 26.oktobra līdz 2015.gada 20.decembrim veikts SIA finanšu un saimnieciskās darbības,
vadības un lietderības audits kā rezultātā efektīvākai SIA darbībai audita veicējs rekomendējis
identificētos trūkumus novērst saskaņā ar audita ziņojuma ieteikumu ieviešanas plānu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.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 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §8), atklāti balsojot, ar 7 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, I.Lipskis, I.Paegle, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – 2 balsis
(J.Strautmanis, M.Malcenieks), atturas – 1 balss (Ē.Čoders), Dome nolemj:
1. Saglabāt Siguldas novada Domes tiešo līdzdalību SIA „Siguldas Pilsētas trase”,
reģistrācijas Nr. 40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150.
2. Apstiprināt ieteikumu ieviešanas plānu SIA „Siguldas Pilsētas trase” (Pielikums).

17.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā
sabiedriskā labuma organizācijām
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Ņemot vērā Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2016.gada 1.jūnija lēmumu (prot. Nr.5, §4) “Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas
nodošanu bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām”, Dome konstatē:
1. 2016.gada 6.martā tika lauzts Siguldas novada Domes un IK „KABA” 2010.gada 31.augusta
Nekustamā īpašuma telpu nomas līgums Nr.428 (turpmāk – Līgums), ar kuru IK „KABA”
nomāja telpas Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150. Vienlaikus, līdz ar Līguma
laušanu, Siguldas novada Dome ar nodošanas – pieņemšanas aktu saņēma atpakaļ no IK
„KABA” Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošo telpu Puķu ielā 2, Sigulda, Siguldas
novads, LV- 2150, lietoto inventāru un aprīkojumu (turpmāk – Mēbeles).
2. Siguldas novada Dome ir ieplānojusi un šobrīd veic nepieciešamās darbības ēkas Puķu ielā 2,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārbūvei par Laurenču sākumskolas mācību korpusu.
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3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta
pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
attiecīgā manta nav nepieciešama attiecīgajai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm
to funkciju veikšanai, vienlaikus Atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
4. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu publiskas personas kustamo
mantu var atsavināt, nododot bez atlīdzības. Vienlaikus Atsavināšanas likuma 6.panta otrā
daļa noteic, ka atļauju atsavināt publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātas
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.
5. Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 8.panta ceturtajā daļā noteikto, atsavināšanai
paredzēto kustamo mantu novērtē, un novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai
kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, saskaņā ar
Atsavināšanas likuma 8.panta sesto daļu novērtēšanai pieaicina vismaz vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus.
6. Tai pat laikā Atsavināšanas likuma 42.panta trešā daļa paredz publiskas personas tiesības tās
kustamo mantu nodot bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā.
7. Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu funkciju veikšanai nav nepieciešamas visas
Mēbeles, attiecīgi Siguldas novada pašvaldība vēlas daļu no Mēbelēm nodot atsavināšanai –
kā atsavināšanas veidu nosakot – nodošanu bez atlīdzības īpašumā – sabiedriskā labuma
organizācijām: nodibinājumam „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” un biedrībai
„Cerību spārni”.
8. Nodibinājums “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr.40008151059,
juridiskā adrese: "Austrumi", Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154, ir dibināts
2009.gada 15.decembrī, tā darbības mērķi ir: sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un
organizācijām, sniegt atbalstu bērniem, sievietēm un viņu ģimenēm krīzes situācijās;
darboties kā nacionāla mēroga kompetenču, izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu
labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, sievietēm, īpaši
vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem; izstrādāt un organizēt apmācību
programmas; sadarboties ar citām nevalstiskām organizācijām. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta Sabiedriskā labuma organizāciju reģistra datiem nodibinājumam „Allažu bērnu un
ģimenes atbalsta centrs” kopš 2013.gada 14.maija uz nenoteiktu laiku ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss.
9. Biedrība “Cerību spārni”, reģistrācijas Nr.40008078885, juridiskā adrese Institūta iela 5A,
Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150, ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu
reģistrā 2005.gada 19.septembrī, un tās darbības mērķi ir: aizstāvēt dažāda vecuma cilvēku ar
invaliditāti un viņu ģimeņu tiesības un likumīgās intereses; veicināt pozitīvu attieksmi pret
cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem;
iestāties par nodarbinātības politikas izveidi cilvēkiem ar invaliditāti. Tai pat laikā, saskaņā ar
Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedriskā labuma organizāciju reģistra datiem biedrībai “Cerību
spārni” 2005.gada 18.novembrī uz nenoteiktu laiku ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.
10. Sabiedriskā labuma organizāciju - nodibinājumam „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”
un biedrībai „Cerību spārni” - bez atlīdzības īpašumā nododamai daļai no Mēbelēm veikta
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novērtēšana. SIA “VCG ekspertu grupas”, reģ.Nr.40003554692, 2016.gada 30.maija
novērtējums pievienots lēmuma pielikumā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7. un 23.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta otro un trešo daļu, 6.panta otro
daļu, 8.panta ceturto daļu, 42.panta trešo daļu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §10), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt šādu lietoto mēbeļu atsavināšanu, nododot tās bezatlīdzības īpašumā sabiedriskā
labuma organizācijai - nodibinājumam “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”,
reģistrācijas Nr.40008151059: 7 (septiņas) lielās gultas (2000x1200) un 7 (septiņus) nakts
skapīši; 3 (trīs) mazās gultas (1900x800); 1 (vienu) laikrakstu galdiņu, kopējā vērtība saskaņā
ar novērtējumu ir 461, 07 EUR (četri simti sešdesmit viens euro un septiņi centi), sociālās
palīdzības mērķa realizācijai Siguldas novada iedzīvotājiem.
2. Atbalstīt šādu lietoto mēbeļu atsavināšanu, nododot tās bezatlīdzības īpašumā sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai „Cerību spārni”, reģ. Nr.40008078885, juridiskā adrese
Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150: 18 (astoņpadsmit)
mazās gultas (1900x800); 4 (četras) lielās gultas(2000x1200) un 4 (četri) nakts skapīši; 2
(divi) laikrakstu galdiņi, kopējā vērtība saskaņā ar novērtējumu ir 611,66 EUR (seši simti
vienpadsmit euro un sešdesmit seši centi), sociālās palīdzības mērķa realizācijai Siguldas
novada iedzīvotājiem.
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par lietoto mēbeļu atsavināšanu, nododot tās
bezatlīdzības īpašumā nodibinājumam “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” un biedrībai
“Cerību spārni” un organizēt minēto līgumu parakstīšanu.
18.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2016.gada 1.jūnija lēmumu “Par nekustamā Siguldas iela 7, More, Mores pagasts, Siguldas novads,
atsavināšanu”(prot. Nr.5, §1), ar ierosinājumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.4266 004 0216, kas
sastāv no zemes vienības 0,1352 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4266 004 0214 un kooperatīvās
sabiedrības “Cēsu rajona patērētāju biedrība”, Nr.49503001069, juridiskā adrese Vienības laukums
2, Cēsis, Cēsu novads, iesniegumu, Dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums ar adresi Siguldas iela 7, More, Mores pag., Siguldas nov., kadastra
Nr.4266 004 0216, sastāv no zemes vienības 0,1352 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4266
004 0214 un pieder Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Bērzkalnes 2015.gada 21.aprīļa lēmumu saskaņā ar
ierakstu Mores pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543955. Nekustamais īpašums
ir apgrūtināts saskaņā ar Zemesgrāmatas III. daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.2: uz zemes
vienības atrodas kooperatīvajai sabiedrībai “Cēsu patērētāju biedrība” reģ. Nr. 49503001069
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piederoša būve ar kadastra apzīmējumu 4266 004 0142 001, kas ierakstīta Mores pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000486405.
2. Ar Siguldas novada Domes 2008.gada 16.aprīļa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu” kooperatīvajai sabiedrībai “Cēsu patērētāju
biedrība” (prot. Nr.8, §4):
2.1. ar 2006.gada 1.septembri tika izbeigtas lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā, zemes vienību
0,4 ha platībā, kadastra Nr.4266 004 0142;
2.2. tika noteikts, ka zemes vienība ar kadastra Nr.4266 004 0142 ir piekrītoša Siguldas
novada pašvaldībai 0,4 ha platībā vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie robežu
iemērīšanas dabā.
3. Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 13.augusta lēmumu “Par pašvaldībai piederošās zemes
Siguldas iela 7, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu” (prot.Nr.15, §8) tika:
3.1. precizēta īpašuma ar adresi Siguldas iela 7, More, Mores pagastā, Siguldas novadā,
platība no 0,4 ha uz 0,31 ha;
3.2. nolemts sadalīt nekustamo īpašumu ar adresi Siguldas iela 7, More, Mores pagastā,
Siguldas novadā, divos īpašumos ar adresēm Siguldas iela 7, More, Mores pagasts,
Siguldas novads, 0,13 ha platībā un Siguldas iela 7A, More, Mores pagasts, Siguldas
novads, 0,18 ha platībā.
4. Pēc nekustamo īpašumu sadalīšanas zemes kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas Valsts
kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam ar adresi Siguldas iela 7, More,
Mores pagastā, Siguldas novads, tika noteikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266
004 0214 platība 0,1352 ha, nekustamajam īpašumam ar adresi Siguldas iela 7A, More,
Mores pagastā, Siguldas novadā, tika noteikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266
004 0215 platība 0,1818 ha.
5. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2016.gada 16.marta lēmumu (prot. Nr.4, §11) “Par
zemes iznomāšanu” starp Siguldas novada Domi un kooperatīvo sabiedrību “Cēsu patērētāju
biedrība” 2016.gada 21.martā tika noslēgts zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma
Siguldas iela 7, More, Mores pagasts, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 4266 004
0214 platību 0,1352 ha iznomāšanu.
6. Saskaņā ar Siguldas novada Domes nodokļu administratores 2016.gada 1.jūnijā izsniegto
izziņu Nr.4-32.1/1312, nekustamajam īpašumam Siguldas iela 7, More, Mores pagasts,
Siguldas novads, nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
7. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta 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”, nekustamā īpašuma Siguldas iela
7, More, Mores pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4266 004
0214, plānotā/atļautā izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija (P).
8. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisija saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja
nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagasts, Siguldas novads, novērtēšanu.
9. SIA „ARCO REAL ESTATE”, reģ. Nr.40003323328, juridiskā adrese Blaumaņa iela 5A-1,
Rīga, ir veikusi nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagasts, Siguldas novads,
novērtēšanu. Saskaņā ar 2016.gada 23.maija atkārtotu atzinumu nekustamā īpašuma Siguldas
iela 7, More, Mores pagasts, Siguldas novads, iespējamā tirgus vērtība ir noteikta 3500,00
EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro). Nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi sastāda 150,
25 EUR ( viens simts piecdesmit euro un 25 centi), t.sk. PVN.
10. Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pagastā,
Siguldas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 4266 004 0214, platība 0,1352 ha,
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nosacītā cena nosakāma – 3650,25 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 25 centi),
kas sastāv no tirgus vērtības 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro) un izdevumiem par
nekustamā īpašuma novērtēšanu 150,25 EUR (viens simts piecdesmit euro un 25 centi),
t.sk. PVN.
11. Nekustamais īpašums Siguldas iela 7, More, Mores pag., Siguldas nov., kas sastāv no zemes
vienības 0,1352 ha platībā, kadastra apzīmējums 4266 004 0214, nav nepieciešamas
pašvaldības funkciju veikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 2¹.panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 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 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §12), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle,
J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo īpašumu Siguldas iela 7, More, Mores
pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.4266 005 0216, kas sastāv no zemes vienības 0,1352
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4266 004 0214.
2. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Siguldas iela 7, More, Mores pag.,
Siguldas nov., atsavināšanas paziņojumu.
3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai –
kooperatīvajai sabiedrībai “Cēsu patērētāju biedrība”, reģ. Nr.49503001069, juridiskā
adrese: Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu novads.
4. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

19.§
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 saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) ir izstrādāti, pašvaldībai sekmējot mazo un vidējo
uzņēmumu attīstību un darbību Siguldas novadā, vienlaikus precizējot spēkā esošo saistošo
noteikumu redakciju, ņemot vērā to, ka ir izstrādāti arī jauni Siguldas novada saistošie noteikumi
"Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā".
Dome konstatē:
1. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā nepieciešamību noteikt nodevas likmi
vienam mēnesim par tirdzniecību ar pārtikas vai nepārtikas precēm, attiecīgi papildinot
Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.12 „Par nodevām par
tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi)
3.2.2.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā nepieciešamību precizēt saistošo noteikumu
III. nodaļu Atbrīvojumi no nodevas samaksas, paredzot, ka nodevu par ielu tirdzniecību
publiskās vietās nemaksā: personas, kuras ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim
nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita
speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta); personas, kuras ar ielu tirdzniecību
nodarbojas pie komercobjektiem, izņemot, ja attiecīgās tirdzniecības vietas ir pašvaldības
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īpašumā vai tiesiskajā valdījumā; personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, kurš ir
iznomāts; par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ielu tirdzniecības vietā ar
piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai; ja pasākuma, kura laikā tiek
organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Siguldas novada pašvaldība un no
tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības nodrošināšanu; I un
II grupas invalīdi un maznodrošinātās personas, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir
Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība; fiziskās vai
juridiskās personas, kuras ir nevalstisko organizāciju vai pašvaldības rīkoto pasākumu
atbalstītāji vai sponsori, veicot tirdzniecību atbalstītā vai sponsorētā pasākuma laikā;
personas, kuras izsoles kārtībā ir ieguvušas nomas tiesības un attiecīgo ielu tirdzniecības
vietu. Tādējādi pašvaldībai sekmējot mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un darbību
Siguldas novadā.
2. 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. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 16.1 punktu pašvaldības domei ir tiesības noteikt personas, kuras ir atbrīvojamas
no nodevas par ielu tirdzniecību samaksas, tādējādi pašvaldība sekmē mazo un vidējo
izņēmumu attīstību un darbību Siguldas novadā.
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” 16.1 punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §15), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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 atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

20.§
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā" apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Jaunie Siguldas novada Domes saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība Siguldas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) tika izskatīti un apstiprināti
Siguldas novada Domes 2016.gada 27.aprīļa sēdē, pēc kā tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM).
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VARAM savā 2016.gada 18.maija Siguldas novada Domei adresētā atzinumā Nr.18-6/3768 izteica
iebildumus un lūdza precizēt saistošos noteikumus. Attiecīgi saistošie noteikumi ir precizēti un
atkārtoti iesniedzami izskatīšanai Domes sēdē.
Tika ņemti vērā visi VARAM atzinumā izteikti iebildumi, izņemot 1. un 7.iebildumu, par kuriem
elektroniski ir panākta vienošanās ar VARAM. Vienlaikus saistošie noteikumi tika papildināti ar:
komercobjekta definīciju, regulējumu par publiskajās vietās pie komercobjektiem realizējamām preču
grupām, publiskajās vietās no pārvietojamiem transportlīdzekļiem realizējamām preču grupām.
Dome konstatē:
1. Sakarā ar to, ka ir mainījies normatīvo aktu regulējums, kā arī konstatēta nepieciešamība
izstrādāt administratīvo slogu mazinošo regulējumu, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi
“"Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā".
2. Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punkts paredz pašvaldības tiesības izdot
saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem.
3. Ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu,
15.8. un 19.7.apakšpunktu, kā arī Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu,
pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus un noteikts deleģējuma saturs.
4. Ir mainījušies ielu tirdzniecības jomu regulējušie normatīvie akti. Ar saistošiem noteikumiem
noteiktas vienkāršākas procedūras, mazinot administratīvo slogu.
5. Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu sagatavošanas
noteikumi” 140.punkts paredz, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu
apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo
jaunu noteikumu projektu. Attiecīgi, ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā".
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, 15.8. un
19.7.apakšpunktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu, kā arī apvienotās Finanšu
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §16), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis,
I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība Siguldas novadā".
2. Saistošos noteikumus atkārtoti nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

21.§
Par noteikumu “Reprezentāciju un citu pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.daļu,
likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem
Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un Ministru kabineta 2010.gada
2.oktobra noteikumiem Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas
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kārtība” un saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
8.jūnija atzinumu (prot. Nr.8, §17), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret
– nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes noteikumus “Reprezentāciju un citu pasākumu
izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība”.
2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā 2016.gada 9.jūnijā.
3. Noteikt, ka ar 2016.gada 9.jūniju spēku zaudē Siguldas novada Domes 2015.gada 17.
jūnija noteikumi “Reprezentācijas un citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtība” (prot. Nr.9, §23).

22.§
Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības
maksu apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 6.punktu, Siguldas novada Domes
2015.gada 30.septembra noteikumiem „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu
noteikšanas kārtība” (prot. Nr.15, §13), Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 7.jūnija atzinumu
(prot. Nr.3, §3) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 8.jūnija
atzinumu (prot. Nr.8, §19), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada izglītības iestāžu 2016.gada vasarā īstenoto bērnu un
jauniešu vasaras nometņu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.
2. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Siguldas novada izglītības iestāžu
bērnu un jauniešu vasaras nometņu maksas pakalpojumu izcenojumiem Siguldas novada
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
23.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(Prot. Nr.8, §21), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Fasādes remonts Siguldas Mākslu
skolā “Baltais Flīģelis””’ 37 793.63 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit trīs euro un 63 centi) apmērā (t.sk. PVN).
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2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2031.gada augusta
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2017.gada
augusta mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

24.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas atzinumu
(Prot.Nr.8, §22), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Dienesta viesnīcas ēkas pārbūvei
par Laurenču sākumskolas mācību korpusu Puķu ielā 2, Siguldā” 426 584.00 EUR
(četri simti divdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro) apmērā (t.sk.
PVN).
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 25 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2041.gada augusta
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2017.gada
augusta mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

25.§
Par naudas balvas piešķiršanu Siguldas novada Domes priekšsēdētājam
Ziņo: Priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Sakarā ar Siguldas novada pašvaldībai svarīgiem sasniegumiem – Gada pārskatu par
2015.gadu, Siguldas novada pašvaldības 2015.gada Publisko gada pārskatu un augstā kvalitātē
noorganizētiem Siguldas novada svētkiem un Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica
personīgo ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, nodrošinot būtisku budžeta līdzekļu
ekonomiju 2015.gadā un pašvaldības darbības izpildes rādītāju uzlabošanu, kā arī iniciējot lēmumu
pieņemšanu saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” paredzēto kārtību par Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Siguldas novada administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses, un personīgo iniciatīvu aktualizētajā jautājumā par Latvijas
Pašvaldību savienības struktūras un nolikumā izmaiņām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra
nolikuma Nr.2/2016 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” (prot. Nr.1, §22) 16.punktu, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
8.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.8, §23), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Zilvers, Ņ.Balode,
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Ē.Čoders, M.Malcenieks, I.Lipskis, I.Paegle, J.Strautmanis, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, nepiedalās – 1 balss (U.Mitrevics), Dome nolemj:
piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam naudas balvu noteiktās
mēnešalgas apmērā.

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

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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