2016.gada 6.jūlijā

Siguldā

Nr.10

Siguldas novada Domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Zilvers, Dainis Dukurs, Ēriks Čoders, Ilmārs
Lipskis, Indra Ozoliņa, Jānis Lazdāns, Jānis Strautmanis, Ināra Paegle, Mārtiņš Zīverts, Eva Viļķina,
Guntars Zvejnieks
Nepiedalās: Ņina Balode – prombūtnē, Māris Malcenieks – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore J.Zarandija, Juridiskās pārvaldes
vadītājs Aldis Vecvanags, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Teritorijas attīstības
pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, ekonomiste Anita Strautmane, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja
Rudīte Bete, Nekustamā īpašuma speciāliste Gunta Mūrmane, Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vadītājs Reinis Plešaunieks, datortīklu speciālists Dzintars Strods
Piedalās: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele
Pieaicinātās personas/apmeklētāji: Elīna Sofija Kalēja, Guntars Dambenieks, Jānis Gāga, SIA
“SORTUS” pārstāvis A.M.
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.10
Darba kārtība:
1. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
2. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.septembra lēmumā „Par zemes
gabala “Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.13, §17).
3. Par servitūta nodibināšanu.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”.
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu.
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 18.maija noteikumos Nr.5 „Par
Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu”.
7. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā “Siguldas
novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
8. Par piedalīšanos projektā „Klausies Gauju!” un finansējumu.

9. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
10. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase” valdes locekļa
amatam.
11. Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Saltavots” valdes locekļa amatam.
12. Par SIA “CSS Alpine” iesnieguma izskatīšanu.
13. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā “Par
finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai”
(prot. Nr.4, §14).
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 6 (sešiem) papildjautājumiem: Nr.14 “Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru par biznesa inkubatora izveidošanu Siguldas novadā”, Nr.15 “Par ielu tirdzniecības vietu
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, Nr.16 “Par grozījumiem Siguldas novada Domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikumā”, Nr.17 “Par dienesta viesnīcas
izveidošanu”, Nr.18 “Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu” un
Nr.19 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības
maksu apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
14. Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par biznesa
inkubatora izveidošanu Siguldas novadā.
15. Par ielu tirdzniecības vietu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
16. Par grozījumiem Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas nolikumā.
17. Par dienesta viesnīcas izveidošanu.
18. Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
19. Par Siguldas novada izglītības iestāžu organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu
dalības maksu apstiprināšanu.

1.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste A.Viškere
Izskatot R.A. 2016.gada 2.jūnija iesniegumu par meža ieaudzēšanu nekustamā īpašuma (..),
Mores pagasts, Siguldas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4266 006 0106, Dome
konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mores pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000171367 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu (..), Mores pagasts,
Siguldas novads, kad. Nr. 4266 006 0106, kopējā platība 2.22 ha, pieder īpašumā R.A.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 4266 006 0106.
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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) grafisko daļu nekustamā īpašuma ar
nosaukumu (..), Mores pagasts, Siguldas novads, zemes vienību ar kad. apz. 4266 006 0106
plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauku zeme (L). Minētais īpašums atrodas īpašas nozīmes
senā kultūrainavā – Mores muižas ainava. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
319.8.punkts nosaka, ka senajās kultūrainavās aizliegta jebkāda darbība, kas pārveido
kultūrvēsturiski izveidojušos ainavu, ekoloģiskas un estētiskas nozīmes ainavas elementus un
kultūrvides īpatnības un kas mazina kultūrvēsturiskās vides kvalitāti.
3. Saskaņā ar 2007.gada Zemes robežu plāna eksplikāciju zemes vienība ar kad. apz. 4266 006
0106, kopējā platība 2.22 ha, sastāv no meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
(aramzemes) 2.04 ha, zemes zem ūdeņiem 0.16 ha un pārējās zemes 0.02 ha.
4. Iesniegumam pievienoti VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales
reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi Nr.Z-2015-595 un Būves tehniskās
apsekošanas atzinums par Meliorācijas sistēmu Siguldas novada Mores pagasta īpašumā (..),
kurā teikts, ka meliorācijas sistēma darbojas apmierinoši (jāveic sistēmas kopšanas darbi).
5. Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo informāciju zemes vienībā ar
kad. apz. 4266 006 0106 nav veikta sugu un biotopu inventarizācija, līdz ar to nav
informācijas par īpaši aizsargājamu sugu vai biotopu atradnēm.
6. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla
www.kadastrs.lv datiem īpašuma (..), Mores pagasts, Siguldas novads, zemes vienības ar
kad. apz. 4266 006 0106 lauksaimniecībā izmantojamā zeme atbilst IV kvalitātes grupai, kas
atbilst 31 – 40 ballēm, līdz ar to nav uzskatāma par mazvērtīgu.
7. Saskaņā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.308 ” Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 3.punktu - sējot vai stādot mežu var ieaudzēt, ja
meža ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām
prasībām. Ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža
ieaudzēšanas atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām
precizē vietējā pašvaldībā. Meliorētajās platībās, sējot vai stādot mežu, var ieaudzēt atbilstoši
Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām, kā arī teritorijās, kas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrētas kā īpaši
aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.
8. Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta piekto daļu
lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama kokaugu stādījumu ierīkošana, ja tā atbilst
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prasībām un ja attiecīgā teritorija nav
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā
iekļauta kā īpaši aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops)
vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne, kā arī meliorētajās platībās tie tiek ierīkoti atbilstoši
Meliorācijas likuma prasībām.
9. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā – TIAN) 317.punktā
noteikts, ka mežus ieaudzē mazvērtīgās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kuras
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē, izņemot meliorētās zemēs.
10. 2016.gada 15.jūnijā R.A. nosūtīta uzaicinājuma vēstule Nr.5.1-15/2025 ar lūgumu ierasties uz
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdi šā gada 6.jūlijā, plkst.14.00 Siguldas novada
Domes Deputātu zālē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.308 ”Meža atjaunošanas,
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 3.punktu, Siguldas novada Domes 2012.gada
29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam
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grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2) II sējuma Grafisko
daļu, III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 317. un 319.8. punktu, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes
atzinumu (prot. Nr.10, §2), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Noraidīt R.A. iesniegumu par meža ieaudzēšana nekustamajā īpašumā (..), Mores pagasts,
Siguldas novads, kad. Nr. 4266 006 0106.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 2.septembra lēmumā
„Par zemes gabala “Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (prot. Nr.13, §17)
Ziņo: Deputāts, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi 2016.gada 27.jūnija Dzīvokļu privatizācijas komisijas atzinumu (prot. Nr.6, §1)
par piesaistītā zemes gabala „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094
001 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8094 001 0060, 4091 m2 platībā,
pievienošanu funkcionāli saistītam ēku (būvju) īpašumam ar adresi “Nurmiži 3” Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 501 0003.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 75.panta ceturto, sesto un astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2016.gada 27.jūnija atzinumu (prot.Nr.6, §1), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §13), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Papildināt 2015.gada 2.septembra lēmuma „Par zemes gabala “Nurmiži 3”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem” (prot.Nr.13, §17) lemjošo daļu ar 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“4. Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību ar adresi „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 001 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 8094 001 0060, 4091 m2 platībā, pievienot funkcionāli saistītam ēku (būvju) īpašumam
ar adresi “Nurmiži 3” Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 501 0003”.

3.§
Par servitūta nodibināšanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste A.Viškere
Izskatot S.B. 2016.gada 2.jūnija iesniegumu ar lūgumu nodrošināt piekļuvi nekustamajam
īpašumam ar nosaukumu (..), Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 001 0109, caur
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašuma ar nosaukumu “Mazsviķīši”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, zemes vienības kad. apz. 8094 001 0106, Dome konstatē:
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1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000318215 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu (..), Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8094 001 0109, pieder S.B.
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.1000004921179 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu „Mazsviķīši”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kad. Nr. 8094 001 0106, pieder Siguldas novada
pašvaldībai.
3. 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”, Grafisko daļu, nekustamo īpašumu ar nosaukumu (..)
un “Mazsviķīši”, Siguldas pagasts Siguldas novads, plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauku
zeme (L).
4. Īpašumam (..) var piekļūt pa ceļu, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā īpašuma ar
nosaukumu “Mazsviķīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Ceļa servitūts nav nodibināts.
5. Saskaņā ar Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu servitūtus nodibina ar līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1130., 1141.,1144., 1156, 1231.panta 3.punktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §18), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Nodibināt braucamā ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā ar nosaukumu “Mazsviķīši”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 001 0106, par labu nekustamajam
īpašumam ar nosaukumu (..), Siguldas pagasts, Siguldas novads, kad. apz. 8094 001 0109,
saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu: servitūta garums no punkta E
līdz punktam D 66 m, platums 3 m, kopējā platība 0,02 ha, bet no punkta 214 līdz punktam
212 servitūta garums 10 m, platums 3 m, kopējā platība 0,003 ha.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar S.B.
3. Uzdot Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai veikt
nepieciešamās darbības apgrūtinājuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā.
4. Noteikt, ka izdevumus par servitūtu līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz S. B.

4.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”
Ziņo: Projektu vadītāja I.Jēgere
Siguldas novada Dome ir saņēmusi biedrības “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”,
reģ. Nr. 40008192822, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV2150, valdes priekšsēdētājas Vinetas Arnicānes 2016.gada 27.jūnija iesniegumu ar lūgumu atbalstīt
projektu “Florbolam Siguldā” un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās
attiecināmo izmaksu summas – 1095.36 EUR. Projekts “Florbolam Siguldā” tika iesniegts Rīgas
rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, lai
veicinātu florbola attīstību Siguldā, nodrošinot Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksu ar florbola
laukuma aprīkojumu un nepieciešamo inventāru bērnu un jauniešu grupu treniņiem. Izskatījusi
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iesniegumu un Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības konkursā iesniegto projekta pieteikuma kopiju,
Dome konstatē:
1. Biedrība “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822 (turpmāk –
biedrība) Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2012.gada
13.aprīlī;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas 1.pamatskolas un apkārtnes bērnu sportiskās aktivitātes,
aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, 2016.gada 9.jūnijā biedrība ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar Siguldas 1.pamatskolu, pēc projekta īstenošanas iegādātais florbola
inventārs tiks nodots Siguldas 1.pamatskolas īpašumā;
3. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tā darbojas Siguldas novada teritorijā.
4. Teritorijas attīstības pārvalde ir izskatījusi biedrības pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai,
pieteikums atbilst Sigulda novada Domes iekšējiem noteikumu Nr.6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” 1.pielikumā noteiktajiem
kritērijiem, kopējais vērtējums 13 punkti no 20 iespējamiem punktiem (pielikumā projekta
vērtēšanas kritēriji).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, kā arī pamatojoties uz 2016.gada 18.maija Siguldas novada Domes iekšējiem
noteikumiem Nr.6/2016 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” 2. un
6.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §5) atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822, juridiskā
adrese Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” un projekta “Florbolam Siguldā” apstiprināšanas gadījumā 2017.gadā
piešķirt līdzfinansējumu – 1095,36 EUR apmērā, treniņu inventāra un laukuma inventāra
izmaksu segšanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2017.gada budžetā līdzekļus projekta “Florbolam Siguldā”
līdzfinansēšanai.

5.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zemtekas”,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu
Ziņo: Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas locekle
G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas
2016.gada 30.jūnija protokolu (prot. Nr.6, §1), Dome konstatē:
1. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisija saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu un Siguldas
novada Domes 2016.gada 16.marta lēmumu “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu”(Nr.4, §18), organizēja
nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, novērtēšanu.
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2. SIA „Invest - Cēsis”, reģ.Nr.44103018948, juridiskā adrese Rīgas iela 4, Cēsis, LV-4100, ir
veikusi nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, novērtēšanu.
Saskaņā ar 2016.gada 7.aprīļa atzinumu nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi
simti euro). Nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi sastāda 181,50 EUR (viens simts
astoņdesmit viens euro, 50 centi), t.sk. PVN.
3. Saskaņā ar 2016.gada 8.aprīļa Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas datiem
nekustamā īpašuma „Zemtekas”, kad. apz. 8024 002 0086, kadastrālā vērtība ir 7964,00 EUR
(septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro). Saskaņā ar Valsts zemes dienesta
2016.gada 8.jūnija Informāciju par aprēķināto zemes vienības vēsturisko kadastrālo vērtību
Nr.9-03/551085, nekustamā īpašuma „Zemtekas” ar kad. apz. 8024 002 0086, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 3077,00 LVL (trīs tūkstoši septiņdesmit septiņi Latvijas
valsts lati), kas pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa sastāda 4378,00 EUR (četri tūkstoši trīs
simti septiņdesmit astoņi euro).
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu nosacītā cena ir
nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktu „[..] atsavināmā apbūvētā
zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā
zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada
31.decembrī”.
5. Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamā īpašuma „Zemtekas”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8024 002 0086 0,8044 ha platībā, nosacītā
cena nosakāma – 4559,50 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 50 centi),
kas sastāv no vēsturiskās kadastrālās vērtības 4378,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti
septiņdesmit astoņi euro) un izdevumiem par nekustamā īpašuma novērtēšanu 181,50 EUR
(viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi), t.sk. PVN.
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, 8.panta otro daļu,
9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu, Pārejas noteikumu 11.punktu un apvienotās Finanšu un
Attīstības tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.10, §6), atklāti balsojot,
ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemtekas”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, kad. apz. 8024 002 0086, atsavināšanas paziņojumu.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai
personai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemtekas”, reģ.Nr.40003434939,
juridiskā adrese „Zemtekas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.

6.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 18.maija noteikumos Nr.5
„Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu”
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
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Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada
Domes 2016.gada 18.maija noteikumos Nr.5 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu
lietošanu”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta g.
apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta trešo daļu,
apvienotās Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot.
Nr.10, §8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izteikt Siguldas novada Domes 2016.gada 18.maija noteikumu Nr.5 „Par Siguldas novada
iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu” 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Par kartes izsniegšanu iedzīvotājam jāmaksā 5,00 EUR. No šīs maksas ir atbrīvoti bērni un
Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņi līdz 18 gadu vecumam, pensionāri, maznodrošinātie,
iedzīvotāji ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenes, kuras kopā ar pieteikuma anketu uzrāda arī
attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu. No maksas par kartes saņemšanu atbrīvoti arī Siguldas
novada izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti Siguldas novadā, bet izmanto karti braukšanai
sabiedriskajā transportā un pieejai izglītības iestādēs.”

7.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā
“Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Lēmuma projekts ir sagatavots, ņemot vērā nepieciešamību precizēt Siguldas novada Domes
2015.gada 14.oktobra nolikumu “Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”,
paredzot:
1. ka konkursā var piedalīties tikai tāda fiziskā persona, kura ir reģistrēta kā individuālais
komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu
līdzekļu apriti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2. vienkāršotas prasības projektu pieteikumu iesniegšanai pa pastu – neparedzot obligātu
prasību attiecībā uz norādi uz aploksnes par konkursu, pieteicēju, pieteicēja adresi;
3. precizētās prasības attiecība uz projekta noformējumu;
4. līdzvērtīgus nosacījumus valsts un pašvaldību iestāžu iesniegtajiem projektiem, kuru saturs
atbilst iestāžu pamatdarbībai;
5. ka finansējums tiks izlietots atbilstoši mērķiem un atskaites noformētas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētiem grāmatvedības attaisnojuma un
bezskaidras vai skaidras naudas maksājuma dokumentiem, finanšu atskaitei pievienojot
grāmatvedības dokumentu un maksājumu uzdevumu kopijas;
6. svītrot norādi par Kultūras pārvaldes atrašanās adresi, tādējādi novēršot nepieciešamību
veikt grozījumus nolikumā sakarā ar adreses maiņu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 12.pantu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.11, §2),
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apvienotās Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu
(prot. Nr.10, §14), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders,
D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā “Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursa nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona
(turpmāk – Pretendents). Katrs Pretendents konkursā var piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu.
“.
2. Izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Pretendents projektu pieteikumu Konkursam iesniedz personīgi Siguldas novada Domes
Pakalpojumu centrā tā darba laikā vai, nosūtot pa pastu, Konkursa sludinājumā noteiktajā
termiņā”.
3. Izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Projekta pieteikums jāiesniedz šādā formā:
11.1 papīra formā uz A4 formāta lapām vienā eksemplārā, latviešu valodā, skaidri salasāms,
caurauklots vai sakniedēts ar kniedētāja skavu, visām projekta lapām jābūt secīgi sanumurētām,
ņemot vērā, ka pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa/anketa; lapas nedrīkst būt ievietotas atsevišķos
plastikāta vāciņos, projektu noformēšanai nedrīkst izmantot iesiešanu ar spirāli, brošēšanu,
laminēšanu un termoiesiešanu.
11.2. elektroniskā formātā vienā dokumentā, nosūtot uz e-pasta adresi: kultura@sigulda.lv.”
4. Izteikt nolikuma 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Projektu pieteikumus reģistrē Kultūras pārvaldē”.
5. Izteikt nolikuma 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Projekta pieteikums, kas saņemts pēc Konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, netiek izskatīts.
Pretendentu informē par vietu un laiku, kad projekta pieteikumu neatvērtu var saņemt atpakaļ”.
6. Nolikuma 27.5.apakšpunktā vārdu “Domes” aizstāt ar vārdiem “valsts un pašvaldību”.
7. Nolikuma 40.punktu, aiz vārdiem “noslēdz ar Pretendentu” papildināt ar vārdiem “vai tā
pilnvaroto pārstāvi, kas norādīts projekta pieteikumā”.
8. Izteikt nolikuma 45.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.5. piešķirto finansējumu izlietot atbilstoši noslēgtā līguma pielikumā pievienotajai tāmei,
nodrošinot tā uzskaiti tikai ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētiem grāmatvedības
attaisnojuma un bezskaidras vai skaidras naudas maksājuma dokumentiem;”
9. Papildināt nolikumu ar 45.6.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“45.6. divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniegt Kultūras pārvaldei realizētā
projekta atskaiti (pielikums Nr.5), finansējuma izlietojuma atskaiti (pielikums Nr.6) ar attaisnojošo
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grāmatvedības dokumentu un maksājumu uzdevumu kopijām, kā arī projekta materiālus un
elektroniski sagatavotu informāciju par projekta norisi un rezultātiem”.
10. Nolikuma 46.punktā svītrot vārdus “Pils ielā 10, Siguldā”.

8.§
Par piedalīšanos projektā
„Klausies Gauju!” un finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas projektu vadītāja I.Jēgere
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija saskaņā ar Latvijas vides
aizsardzības fonda padomes 2016.gada 30.maija sēdes Nr.7 lēmumu §1.2. ir izsludinājusi projektu
konkursu „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.
Siguldas novada Dome ir saņēmusi piedāvājumu iesaistīties projektā „Klausies Gauju!” kā
projekta partnerim.
Projekta vadošais partneris ir biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”,
reģ.Nr.50008235771.
Projekta īstenošanā kā partneri jau ir iesaistījušies: Carnikavas novada pašvaldība, Gulbenes
novada pašvaldība, Amatas novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība.
Projekta aktivitātes:
1. Gaujas klausīšanās vietu izveide 6 pašvaldībās 6 vietās visā Gaujas tecējuma garumā. Vietas
– Amatas novadā Skujenes pagastā pie Gaujas iztekas, Gulbenes novada Rankas pagastā pie
Rutkaviņu avotiem, Apes novada Virešu pagastā Randatu dabas takā, Līgatnes novadā pie
Glūdu klintīm, Siguldas novadā pie Velnalas klintīm, Carnikavas novadā pie
Novadpētniecības muzeja.
2. Gaujas tecējuma skaņu audio ieraksta “Gaujas skaņu celiņš” izveide, publicēšana bezmaksas
pieejai internetā, CD izveide.
3. Peldošu akustiku vasaras vakaru koncertu “Gaujas vakarmūzika” organizēšana un realizācija
6 Gaujas klausīšanās vietās 2017.gada jūnija, jūlija un augusta otrajās piektdienās saulrietā.
Siguldas novada Domes projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 832 EUR. Plānotais
finansiālais atbalsts no LVAF – 12 448,80 EUR jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums – 1383,20 EUR jeb 10% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām.
Saskaņā ar LVAF administrācijas izsludinātā projektu konkursa „Multisektoriālie projekti”
aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
nosacījumiem un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2 un 5..punktu,
kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna
rīcību Nr.50 “Privāto iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana kultūras un mākslu jomā”, Nr.96
“Ūdensmalu pieejamības saglabāšana un kopšana”, Nr.97 “Ainavu apsaimniekošanas projektu
izstrāde ainaviski būtiskās vietās” un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 6.jūlija
atzinumu (prot. Nr.11, §1) un apvienotās Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komitejas
2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.10, §15), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
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1. Piedalīties Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu
konkursā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību
cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ar projekta iesniegumu
„Klausies Gauju!”.
2. Pēc projekta apstiprināšanas 2016.gadā projekta finansēšanai paredzēt līdzekļus 11 343
EUR apmērā priekšfinansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai
2017.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

9.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
Ziņo: Ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro
daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada
13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam””.
2. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

10.§
Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu
SIA “Siguldas Pilsētas trase” valdes locekļa amatam
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izvērtējusi Siguldas novada Domes priekšsēdētāja ar 2016.gada 19.maija rīkojumu Nr.10.7./55 “Par kapitālsabiedrības valdes locekļa amata kandidāta nominēšanas komisijas izveidošanu”
izveidotās kapitālsabiedrības “Siguldas Pilsētas trase” valdes locekļa amata kandidāta nominēšanas
komisijas, kas rīkojusies saskaņā ar Siguldas novada Domes noteikumiem “Par valdes locekļu amatu
kandidātu nominēšanu Siguldas pašvaldības kapitālsabiedrībās”, iesniegto priekšlikumu par izvēlētā
valdes locekļa kandidāta Elīnas Sofijas Kalējas nominēšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase” valdes
locekļa amatā, Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai 100% apmērā pieder kapitāla daļas SIA “Siguldas Pilsētas
trase”, reģ.Nr.40003411141, juridiskā adrese – Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV2150.
2. Ar 2015.gada 15.jūnija SIA “Olimpiskais centrs Sigulda”, reģ.Nr.40003411141, dalībnieku
sapulces lēmumu Laura Skrodele ievēlēta par valdes locekli ar pilnvaru termiņu no
28.07.2015. līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai atklāta konkursa kārtībā.
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā daļa
nosaka, ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka valdes un
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padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai
kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus.
4. Noteikumi par valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Siguldas pašvaldības
kapitālsabiedrībās apstiprināti ar Siguldas novada Domes 12.08.2015. lēmumu. Minēto
noteikumu 6.punkts paredz, ka kapitāldaļu turētāja pārstāvis valdes locekļu amata kandidātu
izvērtēšanai un nominēšanai ar rīkojumu izveido kandidātu nominēšanas komisiju. Savukārt
noteikumu 10.punkts paredz, ka komisijas izvirzītā valdes locekļa amata kandidāta
nominēšanai un ievēlēšanai valdes locekļa amatā dalībnieku sapulcē, kapitāldaļu turētāja
pārstāvis iesniedz jautājumu izskatīšanai Siguldas novada Domes sēdē.
5. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešā un
piektā daļa nosaka, ka valdes locekļi amatā ievēlē uz pieciem gadiem, noslēdzot pilnvarojuma
līgumu par valdes locekļu pienākumu izpildi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu,
65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta trešo un piekto daļu, Siguldas novada
Domes 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla
daļu pārvaldības noteikumi” 6.3.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §12), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
Atbalstīt Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata kandidāta nominēšanas komisijas izvirzīto
valdes locekļa kandidāta Elīnas Sofijas Kalējas ievēlēšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”,
reģ.Nr.40003411141, juridiskā adrese – Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes
locekļa amatā SIA “Siguldas Pilsētas trase” 2016.gada 7.jūlija dalībnieku sapulcē, noslēdzot ar
ievēlēto valdes locekli pilnvarojuma līgumu.

11.§
Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu
SIA “Saltavots” valdes locekļa amatam
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izvērtējusi Siguldas novada Domes priekšsēdētāja ar 2016.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.10.7./47 “Par kapitālsabiedrības valdes locekļa amata kandidāta nominēšanas komisijas izveidošanu”
izveidotās kapitālsabiedrības “Saltavots” valdes locekļa amata kandidāta nominēšanas komisijas, kas
rīkojusies saskaņā ar Siguldas novada Domes noteikumiem “Par valdes locekļu amatu kandidātu
nominēšanu Siguldas pašvaldības kapitālsabiedrībās”, iesniegto priekšlikumu par izvēlētā valdes
locekļa kandidāta Guntara Dambenieka nominēšanu SIA “Saltavots” valdes locekļa amatā, Dome
konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai 100% apmērā pieder kapitāla daļas SIA “Saltavots”,
reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads,
LV - 2150.
2. Ar 2015.gada 4.septembra SIA “Saltavots” dalībnieku sapulces lēmumu Dace Matuseviča
ievēlēta par valdes locekli ar pilnvaru termiņu no 08.09.2015. līdz jauna valdes locekļa
ievēlēšanai atklāta konkursa kārtībā.
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3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā
daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka valdes un
padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai
personai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus.
4. Noteikumi par valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Siguldas pašvaldības
kapitālsabiedrībās apstiprināti ar Siguldas novada Domes 12.08.2015. lēmumu. Minēto
noteikumu 6.punkts paredz, ka kapitāldaļu turētāja pārstāvis valdes locekļu amata
kandidātu izvērtēšanai un nominēšanai ar rīkojumu izveido kandidātu nominēšanas
komisiju. Savukārt noteikumu 10.punkts paredz, ka komisijas izvirzītā valdes locekļa
amata kandidāta nominēšanai un ievēlēšanai valdes locekļa amatā dalībnieku sapulcē,
kapitāldaļu turētāja pārstāvis iesniedz jautājumu izskatīšanai Siguldas novada Domes
sēdē.
5. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešā
un piektā daļa nosaka, ka valdes locekļi amatā ievēlē uz pieciem gadiem, noslēdzot
pilnvarojuma līgumu par valdes locekļu pienākumu izpildi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu,
65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta trešo un piekto daļu, 12.08.2015.
Siguldas novada Domes noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumi” 6.3.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §11), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Atbalstīt Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata kandidāta nominēšanas komisijas izvirzīto
valdes locekļa kandidāta Guntara Dambenieka, ievēlēšanu SIA “Saltavots”, juridiskā adrese –
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, reģ.Nr.40103055793, valdes locekļa amatā
SIA “Saltavots” 2016.gada 7.jūlija dalībnieku sapulcē, noslēdzot ar ievēlēto valdes locekli
pilnvarojuma līgumu.

12.§
Par SIA “CSS Alpine” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi 31.05.2016. SIA”CSS-Alpine”, reģ.Nr.40003740270, juridiskā adrese Stacijas iela
26A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesniegumu ar lūgumu dot atļauju kioska iznomāšanai
SIA “Tarzāns”, reģ.Nr.40103911551, juridiskā adrese Leona Paegles iela 21, Sigulda, LV-2150,
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.00000185914 datiem nekustamais īpašums ar adresi Leona Paegles iela 21,
Siguldas, Siguldas novads, pieder Siguldas novada pašvaldībai.
2. 29.08.2005. starp Siguldas novada Domi kā Iznomātāju un SIA”CSS-Alpine” kā Nomnieku ir
noslēgts Zemes nomas līgums, saskaņā ar kura 1.1.punktu Iznomātājs nodod, bet nomnieks
nodod atlīdzības lietošanā zemesgabala ar adresi Leona Paegles iela 21, Sigulda, Siguldas
novads, daļu 1487 m2, platībā rodeļu trases krēslu pacēlāja augšējās stacijas izveidošanai.
3. Līguma 4.2. punkta 4.2.1.apakšpunkts paredz, ka Nomnieks zemesgabalā saskaņojot ar
Iznomātāju ir tiesīgs veikt būvniecību.
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4. Saskaņā ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieka J.Zilvera 14.01.2016.
saskaņojumu par būves novietošanu līdz 31.08.2017. un 20.01.2016. Siguldas novada
Būvvaldes lēmumu, ir izdarīta atzīme Paskaidrojumu rakstā par būvniecības ieceres akceptu
teritorijas labiekārtošanai un kioska novietošanai zemesgabalā Leona Paegles iela 21,
Sigulda, Siguldas novads. Paskaidrojuma rakstā nav veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi un būvdarbu pabeigšanu.
5. Saskaņā ar 29.08.2005. Zemes nomas līguma 2.1.punktu, līgums ir noslēgts līdz 2017.gada
31.augustam.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2. punktu, Civillikuma 2112. un 2116.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.10, §17), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa,
I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Pēc Siguldas novada Būvvaldes atzīmes saņemšanas Paskaidrojuma rakstā par būvdarbu
pabeigšanu piekrist būves - kioska, iznomāšanai SIA “Tarzāns”, reģ.Nr.40103911551,
juridiskā adrese Leona Paegles iela 21, Sigulda, LV-2150, līdz 2017.gada 31.augustam.
2. Noslēgt ar SIA “CSS Alpine” vienošanos pie 29.08.2005. Zemes nomas līguma, paredzot, ka
gadījumā, ja zemes nomas līguma termiņš ar SIA “CSS Alpine” netiek pagarināts, SIA “CSS
Alpine” izbeidz telpu nomas līgumu ar SIA “Tarzāns”.
13.§
Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā “Par
finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai” (prot.
Nr.4, §14)
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2012.gada 15.augusta sēdes lēmuma „Par Siguldas
novada vidusskolas likvidēšanu un jaunās sākumskolas izveidošanu” (prot. Nr.14, §2) 4. un 7.punktu
izstrādāta Laurenču sākumskolas izveidošanas koncepcija (turpmāk – Koncepcija). Šīs Koncepcijas
ieviešanai piešķirti papildu finanšu resursi ar Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra
lēmumu “Par finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai”
(prot. Nr.4, §14). Vieni no koncepcijas uzdevumiem ir:
- nodrošināt kvalitatīvu izglītības iestādes sagatavošanu un izstrādāt un īstenot skolas
izglītības koncepcijai atbilstošas mācību priekšmetu programmas;
- nodrošināt inovatīvu un efektīvu mācību procesa organizācijas modeli;
- nodrošināt mērķtiecīgu apkārtējās vides izmantošanu mācību procesā.
Koncepcijas izpildes ietvaros secināts, ka ir nepieciešams papildu laiks, lai tupinātu dabas zinību
programmas un VISC Datortehnikas programmas 2015./2016.gada aprobēšanu, kā arī ņemot vērā,
ka skolēnu skaits Laurenču skolā ir pieaudzis, ir nepieciešams sagatavot kvalitatīvas telpas
koncepcijai atbilstošu mācību priekšmetu programmu īstenošanai. Koncepcijā paredzēto darbu
izpildei ir nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā
“Par finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai” (prot. Nr.4,
§14), pagarinot pašvaldības finansējuma piešķiršanas termiņu. Ņemot vērā, ka 2016.gadā,
palielinoties valsts mērķdotācijai, skolas administrācijai ir radušies finanšu ietaupījumi no
Koncepcijas īstenošanai piešķirtās summas šim budžeta gadam, Koncepcijas projekta izpildei
papildu finansējumu nav nepieciešams paredzēt.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.) un Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.11, §3) un
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu
(prot. Nr.10, §16), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders,
D.Dukurs,
J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada Domes 2013.gada 20.februāra lēmumā “Par finansējuma
apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai” (prot. Nr.4, §14) šādu
grozījumu:
aizstāt lēmuma 1.punktā vārdus un skaitļus “līdz 2016.gada 31.augustam” ar vārdiem un
skaitļiem “līdz 2016.gada 31.decembrim”.
14.§
Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par biznesa inkubatora
izveidošanu Siguldas novadā
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Lai sekmētu saimniecisko darbību, rūpētos par bezdarba samazināšanu un atbalstītu jaunu
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Siguldas novadā, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 3.maija
noteikumiem Nr.279 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs"
3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas
noteikumi”, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.10, §10), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas ietvaros saskaņā ar pielikumu.

15.§
Par ielu tirdzniecības vietu iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada Domes 2016.gada 5.jūlija Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr.7 ,§1), ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz 4
ielu tirdzniecības vietām Pils ielā 16, Siguldā, kad. apz. 8015 002 1818 un 1 tirdzniecības vietu L.
Paegles ielā 21, Siguldā, kad. apz. 8015 002 1719, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi
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par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10, 60. un 67.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.10, §20),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, Dome nolemj:
1. Nodot izsolē nomas tiesības uz 4 ielu tirdzniecības vietām Pils ielā 16, Siguldā, kad. apz.
8015 002 1818 un 1 tirdzniecības vietu L. Paegles ielā 21, Siguldā, kad. apz. 8015 002 1719,
uz 3 gadiem, amatniecības suvenīru darbnīcu ierīkošanai saskaņā ar izsoles noteikumiem.
2. Noteikt izsoles sākotnējo nomas maksu (nosacīto sākumcenu) par 1 (vienu) ielu tirdzniecības
vietu mēnesī – 50,00 EUR (piecdesmit euro) un PVN.
3. Apstiprināt ielu tirdzniecības vietu Pils ielā 16, L. Paegles ielā 21, Siguldā, nomas tiesību
izsoles noteikumus.
4. Siguldas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas nolikumā
Ziņo: Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas locekle
G.Mūrmane
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, 10.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.10, §21), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
Izdarīt 2011.gada 20.aprīļa Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas nolikumā grozījumus un izteikt tā 1.3.punktu šādā redakcijā:
“1.3. Komisija ir izveidota, lai rīkotu Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles. Komisija ir tiesīga rīkot arī Siguldas novada
pašvaldības iestāžu un pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” valdījumā un lietošanā
esošo nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles.”

17.§
Par dienesta viesnīcas izveidošanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
1. Siguldas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums dienesta viesnīca “Jauniešu mītne
“Laurenči”” Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā. Ar Siguldas novada Domes 2010.gada
25.augusta lēmumu dienesta viesnīca “Jauniešu mītne “Laurenči”” ir likvidēta kā Siguldas
novada Domes Izglītības pārvaldes tiešās pakļautības struktūrvienība un pēc izsoles nodota nomā
A.M., 2010.gada 31.augustā noslēdzot nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu (Nr.428) un
Zemes nomas līgumu (Nr.429). 2016.gada 6.janvārī ar A.M. ir noslēgta vienošanās par 2010.gada
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2.

3.

4.

5.

31.augusta Nekustamā īpašuma telpu nomas līguma (Nr.428) un 2010.gada 31.augusta Zemes
nomas līguma (Nr.429) laušanu.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja nepieciešams
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir autonomās
funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas, 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 15.panta pirmās daļas 4., 7. un
9.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir iedzīvotāju izglītības procesa
organizēšana (piemēram, iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm), sociālās palīdzības (sociālās
aprūpes) nodrošināšana (piemēram, sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez
vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni) un dzīvokļu jautājumu risināšana, 21.panta pirmās
daļas 23.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā
minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati
par šo funkciju izpildi.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 28.punkts nosaka, ka republikas pilsētas pašvaldība ievēro
citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā, 18.panta pirmā daļa cita
starpā nosaka, ka, lai īstenotu funkcijas izglītības jomā, pašvaldība izveido izglītības pārvaldes
iestādi.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pants cita starpā nosaka, ka dienesta dzīvojamās telpas
(telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres
līguma pamata sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 25.punkta pirmā daļa nosaka, ka
dienesta viesnīcu var izveidot ikviena fiziskā vai juridiskā persona, ja tiek ievērotas normatīvajos
aktos noteiktās dienesta viesnīcu būvniecības un higiēnas prasības un dienesta viesnīcas lietošanas
noteikumi ir saskaņoti ar attiecīgo pašvaldību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4., 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, kā arī saskaņā Izglītības un
kultūras komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot. Nr.11, §8) un apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.10, §22), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis,
I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
Dome nolemj:
1. Izveidot pašvaldības iestādei Laurenču sākumskolai struktūrvienību "Dienesta viesnīca" ēkas
ar kadastra apzīmējumu 80150020103 daļā, kas sastāv no telpu grupas ar kopējo platību
523,04 m2, saskaņā ar būvprojektu “Dienesta viesnīcas pārbūve par Laurenču sākumskolas
mācību korpusu, Puķu ielā 2, Siguldā”.
2. Noteikt dienesta viesnīcas statusu lēmuma 1.punktā noteiktajai ēkas daļai, kurā izveidota
Laurenču sākumskolas struktūrvienība "Dienesta viesnīca":
2.1. izglītojamiem, kuri mācās Siguldas novada izglītības iestādēs;
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2.2.izglītojamiem, kuri apmaiņas projekta ietvaros apmeklē Siguldas novada izglītības
iestādes;
2.3. Siguldas novada Domes un tās iestāžu darbiniekiem, uzsākot darba attiecības.
3. Uzdot līdz 2016.gada 31.augustam Laurenču sākumskolas direktorei nodrošināt Laurenču
sākumskolas nolikuma grozījumu izstrādi, iekļaujot tajā struktūrvienību "Dienesta viesnīca".
4. Uzdot līdz 2016.gada 31.augustam Laurenču sākumskolas direktorei nodrošināt
struktūrvienības "Dienesta viesnīca" noteikumu izstrādi apstiprināšanai Siguldas novada
Domei.
18.§
Par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada Domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2016.gada 28.jūnija iesniegumu
un pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, Siguldas novada Domes 2016.gada
13.janvāra nolikuma Nr.2 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 14.punktu, saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu (prot.
Nr.10, §23), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, J.Zilvers, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav, nepiedalās – 1 balss (U.Mitrevics), Dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējā atvaļinājuma daļu
– 2 (divas) kalendāra nedēļas – no 2016.gada 11.jūlija līdz 24.jūlijam;
2. U.Mitrevica darba pienākumus no 2016.gada 11.jūlija līdz 24.jūlijam uzdot pildīt priekšsēdētāja
vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līgai Sausiņai.

19.§
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.,§), Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 6.jūlija atzinumu
(prot. Nr.11, §4), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 6.jūlija
atzinumu (prot. Nr.10, §24), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Zilvers,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, I.Lipskis, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Sporta skolas 2016.gada vasarā Limbažos un Valkā no 25.- 27. 07.,
1.-05.08., 8.-12.08., 15.-19.08. īstenoto skolas audzēkņu diennakts mācību treniņnometņu
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.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.35
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2016.gada 3.augustā un 31.augustā
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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