Siguldā

2017.gada 18.janvārī

Nr.2

Siguldas novada domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Ēriks Čoders, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis,
Ināra Paegle, Ņina Balode, Māris Malcenieks, Jānis Lazdāns, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Indra Ozoliņa - darba noslogotības dēļ, Guntars Zvejnieks – personisku iemeslu dēļ, Ilze
Aizsilniece – veselības apstākļu dēļ, Jānis Zilvers - atvaļinājumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Juridiskās pārvaldes juriste Inese Lazdāne, Juridiskās pārvaldes
juriste Tatjana Krūmiņa, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Būvniecības kontroles nodaļas
vadītāja Rudīte Bete, Vides, darba un civilās aizsardzības galvenais speciālists Aivars Jakobsons,
Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Vītola, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga
Zālīte, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, ekonomiste Anita Strautmane, teritorijas plānotājs
Roberts Lipsbergs, personāla speciāliste Liene Ozola – Ozoliņa, datortīklu speciālists Dzintars Strods
Piedalās: Pašvaldības policijas priekšnieka amata kandidāts Andris Būce
Protokolē: Domes sekretāre Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.20
Darba kārtība:
1. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un
Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu.
2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā,
Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P)
teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM).
3. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
4. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai.
5. Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

6. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
7. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada
darbības pārskata apstiprināšanu.
8. Par nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
9. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
10. Par piedalīšanos projektā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā“.
11. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.
12. Par maksas noteikšanu telpu piešķiršanai aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar
vēlētājiem.
13. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
14. Par Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošo noteikumu „Par Siguldas
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos
Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un
reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
16. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra nolikumā „Par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā”.
17. Par iestāšanos biedrībās.
18. Par kredīta ņemšanu.
19. Par kredīta ņemšanu.
20. Par kredīta ņemšanu.
21. Par nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
22. Par amatalgas noteikšanu Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājam.
23. Par amatalgas noteikšanu pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
direktoram.
24. Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam.
25. Par pieņemšanu darbā.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
5 (pieciem) papildjautājumiem: Nr.26 “Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica
atvaļinājumu”, Nr.27 “Par telpas nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu”, Nr.28 “Par Siguldas
biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”, Nr.29 “Par grozījumiem Siguldas novada
domes 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu””, Nr.30 “Par kredīta ņemšanu” un izslēgt
no darba kārtības jautājumu Nr.12 “Par maksas noteikšanu telpu piešķiršanai aģitācijas veicējam, lai
rīkotu tikšanos ar vēlētājiem”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
26. Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
27. Par telpas nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
28. Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu.
29. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
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30. Par kredīta ņemšanu.
2. No darba kārtības izslēgt jautājumu Nr.12 “Par maksas noteikšanu telpu piešķiršanai aģitācijas
veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem”.

1.§
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas
iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatījis SIA “Damsijas”, reģ. nr. 40003875540, valdes priekšsēdētājas Daces Bērziņas
28.12.2016 iesniegumu par nekustamo īpašumu Pēteralas iela 2, Sigulda, Siguldas novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8015 002 0171, un Pērteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 8015 002 0173, izstrādātā detālplānojuma izskatīšanu, Siguldas novada
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
1441 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 002 1103 un nosaukumu Līvkalni3, Sigulda, Siguldas nov., kuras sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8015 002
0171, ar adresi Pēteralas iela 2, Sigulda, Siguldas nov., platība 2.4386 ha un zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0173, ar adresi Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas nov., platība
0.3632 ha, pieder N.L.
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.§), turpmāk tekstā - TIAN, grafisko daļu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0171 un adresi Pēteralas iela 2, Sigulda, Siguldas nov. plānotā
atļautā izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija (P), Zaļumvietas (Z), Ūdeņu teritorijas (Ū)
un Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TS) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015
002 0173 un adresi Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas nov. plānotā atļautā izmantošana ir
Publiskās apbūves teritorija (P), Zaļumvietas (Z), un Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TS).
3. Saskaņā ar TIAN 23.2. punktu zemes gabalā atļauto papildizmantošanu var realizēt, veicot
būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu.
4. Saskaņā ar TIAN 412. punktu, izstrādājot detālplānojumu, ir pieļaujama funkcionālā zonējuma
novietojuma precizēšanu 10% apmērā no kopējās teritorijas platības.
5. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt Siguldas novada teritorijas plānojumā attēloto
Zaļumvietu (Z) un publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu savstarpējo
konfigurāciju, no esošām 2 zemes vienībām izveidot 3 zemes vienības un izmantot divām
plānotajām zemes vienībām TIAN 358.3.1. punktā noteikto papildizmantošanu, savrupmāju
būvniecība.
6. Siguldas novada dome 03.08.2016. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas
novads” (prot. Nr. 12., 19.§), ar kuru atļauta detālplānojuma izstrādes uzsākšana un apstiprināts
Darba uzdevums.
7. Siguldas novada dome 02.11.2016. pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma projekta
nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads
nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 17., 10.§). Laika posmā no 14.11.2016. līdz
05.12.2016. notika detālplānojuma projekta “Detālplānojuma projekts nekustamajiem
īpašumiem Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Siguldā, Siguldas novadā” publiskā apspriešana
un 2016. gada 1. decembrī notika publiskās apspriešanas sanāksme.
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8. Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā no 14.11.2016. līdz 05.12.2016. no Siguldas
pilsētas iedzīvotājiem nav saņemti ierosinājumi vai iebildumi par izstrādāto detālplānojuma
redakciju.
9. 2016.gada 1.decembra detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 4 personas.
Ierosinājumi vai iebildumi par izstrādāto detālplānojumu netika izvirzīti. Sanāksmes protokols
pievienots ar izstrādes procesu saistīto materiālu pārskatā.
10. 2016.gada 13.decembrī notika sanāksme par detālplānojuma projekta Pēteralas iela 2 un
Pēteralas iela 6, Sigulda, publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un
institūciju atzinumiem. Sanāksmē piedalījās tikai izstrādātājs un izstrādes vadītājs. Sanāksmes
protokols pievienots ar izstrādes procesu saistīto materiālu pārskatā, ietverot norādes par
atzinumos ietverto nosacījumu izpildi un pieņemto lēmumu veikt grafiskās daļas valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru
komplekss”, valsts aizsardzības Nr. 7445, aizsargjoslas precizējumu detālplānojuma projektā
atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegtajam atzinumam un tā
pielikumam.
11. Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma
īstenošanu nosacījumi.
12. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119. punktu izstrādes vadītājs
sagatavoto detālplānojuma redakciju, sanāksmes protokolu, pārskatu par detālplānojuma
izstrādi, priekšlikumus par izmaiņām detālplānojuma redakcijā, saskaņoto administratīvā
līguma projektu, iesniedz izskatīšanai pašvaldības institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem
lēmumiem: apstiprināt detālplānojuma projektu vai pilnveidot detālplānojuma projektu.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmo daļu, 29. pantu, 31.
panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. un 119. punkta 119.1. apakšpunktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda,
Siguldas novads, kad. Nr. 8015 002 0171 un 8015 002 173, detālplānojumu projektu
(pielikums Nr.1);
2. Apstiprināt administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu (pielikums
Nr.2);
3. Noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes
ierosinātājiem.
4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un Paziņojuma par
detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas
iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu, ievietošanu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
5. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu un paziņojumu par lēmuma pieņemšanu
publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Siguldas novada ziņas”, kā arī
ievietot Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā pēc paziņojuma par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanas.
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2.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas
novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto
funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)
Ziņo: Teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Ņemot vērā nekustamā īpašuma ar adresi Noliktavu iela 1C, Sigulda, Siguldas nov., kadastra
apzīmējums 80150024601, īpašnieka S.N. 04.11.2016 iesniegumu ar pielikumiem un nekustamā
īpašuma ar adresi Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas nov., kadastra apzīmējums 80150024604, īpašnieces
K.R. 01.12.2016 iesniegumu ar pielikumiem, kuros lūgts atļaut izstrādāt lokālplānojumu ar mērķi
grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no
Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM),
tiem piederošo nekustamo īpašumu teritorijās, dome konstatē:
1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otrā daļa nosaka, ka lokālplānojumā
var detalizēt un grozīt teritorijas plānojumu. Tādēļ situācijā, kad iespējams labākais
risinājums no pilsētbūvniecības viedokļa kādas kompleksas problēmas risināšanai ir
gan detalizēt, gan grozīt teritorijas plānojumu, nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu.
2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 74 datiem nekustamais īpašums ar adresi Noliktavu iela 1C, Sigulda,
Siguldas novads, kad. Nr. 8015 002 4601, platība 3,4708 ha, pieder S.N.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 181 datiem nekustamais īpašums ar adresi Kalna iela 1, Sigulda,
Siguldas novads, kad. Nr. 8015 002 4604, platība 3,7221 ha, pieder K.R.
4. 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 nekustamajam
īpašumam ar adresi Noliktavu iela 1C, Sigulda, Siguldas novads, plānotā atļautā
izmantošana ir Zaļumvietas (Z), Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), Satiksmes
infrastruktūra (TS) un Ūdeņi (Ū), kā arī atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kur
izstrādājams detālplānojums.
5. 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 nekustamajam
īpašumam ar adresi Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novads, plānotā atļautā izmantošana
ir Zaļumvietas (Z), Publiskās apbūves teritorija (P), Satiksmes infrastruktūra (TS) un
Ūdeņi (Ū), kā arī atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kur izstrādājams
detālplānojums.
6. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkts nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina
darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 23.
panta ceturto daļu, 24. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi
par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34., 35., 75., 132. punktu, Siguldas
novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2013. - 2038. gadam un apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §12), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks,
I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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2.
3.
4.

5.

Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi Noliktavu iela 1C,
Siguldā, Siguldas novadā, ar kopējo platību 3,4708 ha, un nekustamajam īpašumam ar
adresi Kalna iela 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar kopējo platību 3,7221 ha, ietverot
piegulošos Krasta, Noliktavu un Kalna ielu posmus saskaņā ar Darba uzdevuma grafisko
pielikumu.
Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā lokālplānojuma Darba uzdevumu (pielikums).
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Robertu Lipsbergu.
Izstrādes vadītājam lēmumu par izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un Siguldas novada pašvaldības mājaslapā
www.sigulda.lv un vietējā laikrakstā.
Apstiprināt līguma projektu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu.

Pielikums:
1. Darba uzdevums ar grafisko pielikumu;
2. Līguma par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu projekts.
3.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 66. punktu pašvaldības dome pieņem
lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba
uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns. Noteikumu 21.punkts
nosaka, ka attīstības programmu izstrādā, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas
dokumentus” un tā ietver 22.punktā noteiktās daļas:
1. stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu
kopums);
2. rīcības plāns un investīciju plāns, kurus izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam;
3. attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti
rezultatīvie rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.
panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 22.pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
66.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punkta 6.2.apakšpunktu, Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.- 2038.gadam, Siguldas novada domes 2016.gada 14.decembra lēmumu “Par
Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.
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Nr.20., 16.§) kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra
atzinumu (prot. Nr.1, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Uzsākt Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādi saskaņā ar Darba
uzdevumu, kas apstiprināts ar Siguldas novada domes 2016.gada 14.decembra lēmumu “Par
Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu”
(prot. Nr.20., 16.§).
2. Apstiprināt par Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādes vadītāju Teritorijas
attīstības pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti.
3. Lēmuma par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu
piecu darba dienu laikā no tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam, publicēt paziņojumu pašvaldības
mājaslapā www.sigulda.lv un vietējā laikrakstā “Siguldas Novada Ziņas”.
4.§
Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” (6.,7.,8.,9.pielikumi),
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
11.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §1) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada
8 mēnešiem (janvāris – augusts), bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
247 320,00 EUR (tai skaitā 10 544,00 EUR piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes
pakāpi) sadalīt saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un atbilstoši 5-6 gadīgo bērnu skaitam
šajās izglītības iestādēs uz 2016.gada 1.septembri un pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm,
ievērojot izglītības iestāžu sniegto informāciju uz 2016.gada 5.septembri.
2. Lēmuma 1.punktā iedalītā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
samaksa
EUR

Izglītības iestāde

2.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
2.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”

47926.00
36843.00
7

Kvalitātes
piemaksa
EUR
1854.00
1926.00

Kopā
iestādei
EUR
49780.00
38769.00

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”
Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības
grupām
Mores pamatskolas pirmskolas izglītības grupai
Siguldas novada Jaunrades centra pirmskolas
izglītības grupai

33254.00
31139.00
55191.00

2114.00
1794.00
1556.00

35368.00
32933.00
56747.00

10799.00
7716.00

400.00
472.00

11199.00
8188.00

13908.00
236776.00

428.00
10544.00

14336.00
247320.00

3. Valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības
iestādēm 2017.gada 8 mēnešiem (janvāris - augusts), 3904,00 EUR iedalīt pirmskolas
izglītības iestādei „Pasaciņa” pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu, darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
4. Valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2017.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) 1 815 384,00 EUR sadalīt atbilstoši
normēto skolēnu skaitam izglītības iestādēs uz 2016.gada 1.septembri, kurš aprēķināts
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Siguldas novada domes 2016.gada
31.augusta noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (protokols Nr.13, §29). Piešķirto
mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām 70 408,00 EUR sadalīt atbilstoši pedagogu
kvalitātes pakāpēm un slodzēm, ievērojot izglītības iestāžu sniegto informāciju uz 2016.gada
5.septembri.
5. Lēmuma 4.punktā iedalītā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa
iestādei
EUR
EUR
EUR
5.1. Allažu pamatskolai
99528.00
4596.00 104124.00
5.2. Mores pamatskolai
109856.00
4894.00 114750.00
5.3. Laurenču sākumskolai
200872.00
4476.00 205348.00
5.4. Siguldas 1.pamatskolai
363432.00 12822.00 376254.00
5.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
555832.00 26164.00 581996.00
5.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
485864.00 17456.00 503320.00
1815384.00 70408.00 1885792.00
6. Valsts piešķirto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldībai interešu izglītības pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gada
8 mēnešiem (janvāris – augusts) 90 147,00 EUR sadalīt saskaņā ar Siguldas novada interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sēdes 2016.gada
6.septembra lēmumu. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām
6328,00 EUR sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm, ievērojot izglītības
iestāžu sniegto informāciju uz 2016.gada 5.septembri.
7. Lēmuma 6.punktā iedalītā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā
Izglītības iestāde
samaksa piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
7.1. Allažu pamatskola
8274.00
400.00 8674.00
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7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

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

3308.00
10507.00
8508.00
10870.00
13942.00
7562.00
7326.00
19850.00
90147.00

178.00
0.00
504.00
2694.00
1258.00
448.00
338.00
508.00
6328.00

3486.00
10507.00
9012.00
13564.00
15200.00
8010.00
7664.00
20358.00
96475.00

8. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.§
Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
1. 2016.gada 6.aprīlī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.160 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi”, turpmāk – MK
noteikumi Nr.160, kas paredz pieteikšanās kārtību uz atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes paaugstināšanai programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2. ieguldījumu
prioritātes "Atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā" 4.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās"
4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk –
pasākums) ietvaros. Ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem saskaņā ar minētajiem
noteikumiem tiek saprasts pasākumu kopums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
paaugstināšanai un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru
ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību.
Pasākuma mērķu grupa un gala labuma guvēji ir dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvojamā mājā ir vismaz
5 dzīvojamo telpu grupas un nedzīvojamo telpu grupas (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba
telpu platība) neaizņem vairāk par 25 % no ēkas kopējās platības.
Finansējumu projektam ietvaros piešķir akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”
(turpmāk - sabiedrība "Altum"). MK noteikumu Nr.160 31.punkts paredz, ka uz atbalstu var pretendēt
tādu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību, ja
atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izpildīti visi šie nosacījumi:
- vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita
(sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā) vai 20 % domājamo daļu no kopīpašuma
(nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā). Ierobežojums neattiecas uz valstij vai
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;
- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nedzīvojamo telpu grupu platība nepārsniedz 25 % no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās platības;
- daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas
energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.
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Pašvaldības pretendēt uz atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai
attiecībā uz tām piederošo dzīvokli vai dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, ja atbalsta
pieteikuma iesniegšanas dienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošie neprivatizētie dzīvokļi, kas
pieder pašvaldībai, ir izīrēti vai īres tiesiskās attiecības ir uzsāktas atbilstoši vienam no šādiem
likumiem:
- "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";
- "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām";
- "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju".
MK noteikumu Nr.160 36.punkts paredz, ka dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas
starpniecību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmo izmaksu segšanai no
sabiedrības "Altum" var saņemt: grantu, jeb neatmaksājamu finansiālu atbalstu, kas sedz 50 % no
projekta izmaksām; aizdevumu gadījumos, ja energoefektivitātes projekta finansēšanai nav pieejams
finansējums no komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;
garantiju cita finansētāja finansējuma saņemšanai, kas kalpos kā nodrošinājums finansētāja
aizdevumam.
Saskaņā ar sabiedrības “Altum” mājaslapā (https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektiv
itate/daudzdzivoklu maju energoefektivitate pamatinformacija/dzivoklu ipasnieku lemumi/)publicēto
informāciju - projekta sagatavošanas procesā līdz tā ieviešanas uzsākšanai dzīvokļu īpašniekiem ir
jāiesniedz sabiedrībai “Altum” dzīvokļu īpašnieku kopības divi lēmumi, kur kopsapulces vai aptaujas
rezultātā dzīvokļu īpašnieki ar 2/3 balsu “Par” ir:
1) vienojušies, piesakoties dalībai programmā, par:
- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
nepieciešamību un dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā;
- pilnvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu īstenot energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu projektu, tai skaitā: sagatavot energoefektivitātes projekta
tehnisko dokumentāciju, saņemt sabiedrības “Altum” atzinumu par tehnisko projektu,
pieteikties programmas atbalstam, veikt piegādātāju atlasi projekta īstenošanai,
pieteikties finansējumam, kas nepieciešams energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu projekta īstenošanai.
2) pēc finansētāja (kredītiestādes vai cita finansētāja) lēmuma paziņošanas par finansējuma
piešķiršanu energoefektivitātes projekta realizēšanai vienojušies par:
- piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
izmaksām;
- programmas ietvaros sabiedrības “Altum” piešķirtā atbalsta (aizdevums, garantija,
grants) saņemšanu un nosacījumiem;
- turpmāko dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas
ikmēneša maksājumu;
- pilnvarotajai personai piešķiramo pilnvarojumu parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā
aizdevuma, granta piešķiršanas līgumu, piegādātāju līgumus, organizēt būvniecības
procesus un norēķinus u.c.;
2. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam ir
pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
izdevumus un pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus. Savukārt minētā likuma
13.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās
kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata
noteiktos izdevumus citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kas nodrošina
dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu
veidošanu un attiecas uz:
- kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju nomaiņu, kuras
rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas;
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- pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu.
3. Pašvaldībai pieder 150 (viens simts piecdesmit) dzīvokļi Siguldas novadā. Četrās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās, kurās ir pašvaldībai piederošie dzīvokļu, jau ir veikti energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi. Savukārt pieteikumus atzinumu saņemšanai MK noteikumos Nr.160
atbalstāmo pasākumu īstenošanai ir iesniegušas četras daudzdzīvokļu mājas (Institūta 10, P.Brieža
24, Lakstīgalas 3, J.Čakstes 3).
Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka pasākuma ietvaros ir iespējams saņemt atbalstu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, padarot šīs mājas energoefektīvas ilgtermiņā, tādejādi
pagarinot māju kalpošanas laiku un samazinot to apsaimniekošanas izdevumus, un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §7), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Lai realizētu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās energoefektivitāti paaugstinošos pasākumus
(turpmāk - Projekts), atbalstīt Siguldas novada pašvaldības kā dzīvokļa īpašnieku dalību
programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākumā "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ar nosacījumu, ja:
1.1. daudzdzīvokļu mājas kopsapulcē pieņemti divi lēmumi, kur kopsapulces vai aptaujas rezultātā
dzīvokļu īpašnieki ar 2/3 balsu “Par” ir:
1.1.1. vienojušies, piesakoties dalībai programmā, par:
1.1.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu nepieciešamību un dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
programmā;
1.1.1.2. pilnvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu īstenot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektu, tai skaitā: sagatavot
energoefektivitātes projekta tehnisko dokumentāciju, saņemt sabiedrības
“Altum” atzinumu par tehnisko projektu, pieteikties programmas atbalstam,
veikt piegādātāju atlasi projekta īstenošanai, pieteikties finansējumam, kas
pieciešams energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta īstenošanai;
1.1.2. pēc finansētāja (kredītiestādes vai cita finansētāja) lēmuma paziņošanas par
finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes projekta realizēšanai vienojušies par:
1.1.2.1. piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu izmaksām;
1.1.2.2. programmas ietvaros sabiedrības “Altum” piešķirtā atbalsta (aizdevums,
garantija, grants) saņemšanu un nosacījumiem;
1.1.2.3. turpmāko dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas
ikmēneša maksājumu;
1.1.2.4. par pilnvarotajai personai piešķiramo pilnvarojumu parakstīt dzīvokļu īpašnieku
vārdā aizdevuma, granta piešķiršanas līgumu, piegādātāju līgumus, organizēt
būvniecības procesus un norēķinus;
1.2. ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no
dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības,
un dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pieteikties pasākumam.
2. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt Siguldas novada pašvaldības budžetā finansējumu
izdevumiem, kas noteikti uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata projekta īstenošanai
atbilstoši pašvaldības dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram.
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3. Pilnvarot izpilddirektori Jeļenu Zarandiju parakstīt no pašvaldības puses visus nepieciešamos
dokumentus projekta īstenošanai.
6.§
Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar Siguldas novada domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 “Par
līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
paredzēto kārtību nepieciešams lemt par finanšu līdzekļu ieplānošanu Siguldas novada pašvaldības
2017.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
Dome konstatē:
1. 2016.gada 1.janvārī spēkā stājies Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kura 6.panta sestā
daļa noteic: “Vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus”.
2. Līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) Siguldas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka Siguldas novada domes 2016.gada
3.augusta saistošie noteikumi Nr.25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi).
3. Noteikumi paredz šādus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus: saskaņā ar Noteikumu
6.punktu: “ierosināt Pieslēgumu būvniecību centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai var tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieki”, vienlaikus, saskaņā ar Noteikumu
5.punktu, kā arī Noteikumu 18.punktu, “2016.gadā piesakoties līdzfinansējumam Pieslēguma
būvniecībai, Pieslēguma ierosinātājs līdz 2016.gada 10.novembrim iesniedz Pašvaldībai
rakstisku ierosinājumu (..), līdz 2017.gada 31.martam, atkarībā no Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās inženierbūvju
grupas un būvniecības veida: būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu) un būvatļauju ar
atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstu ar Siguldas novada
Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un tāmi saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
4. Noteikumu 3. un 4.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu būvniecībai no
centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam piederošai būvei, un
netiek piešķirts, ja ierosināmā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecība skar no
jauna uzbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta segumu piecu gadu laikā no to nodošanas
ekspluatācijā.
5. Noteikumu 2.punkts noteic līdzfinansējuma apmēru un paredz līdzfinansējumu būvniecības
izmaksu segšanai:
5.1. 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu:
personām ar 1.invaliditātes grupu; ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas)
statusu; ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu; daudzbērnu
ģimenei;
5.2. 50% apmērā pērējām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma
Pieslēgumu.
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6. Attiecīgi, pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas
līdz lietotājam piederošai būvei iespējamais maksimālais pašvaldības finansējums ir 1500, 00
euro (viens tūkstotis pieci simti euro un 0 centi) apmērā, savukārt, ja tiek ierosināta pieslēguma
būvniecībai gan centralizētai ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmai, iespējamais
maksimālais pašvaldības finansējums ir 3000, 00 euro (trīs tūkstoši euro un 0 centi) apmērā,
1500, 00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro un 0 centi) apmērā katram pieslēgumam.
7. Kopējais prognozējamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017.gadā, pamatojoties uz
Siguldas novada pašvaldībā saņemto pieteikumu apkopojumu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai (būvniecības izmaksu segšanai) saskaņā ar pielikumā pievienoto apkopojumu ir
finanšu līdzekļi 31 528, 51 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit astoņi euro
un 51 cents) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Siguldas novada domes 2016.gada 3.augusta saistošajos
noteikumiem Nr.25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmai” un ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Ieplānot Siguldas novada pašvaldības 2017.gada budžetā finanšu līdzekļus 31 528, 51 EUR
(trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit astoņi euro un 51 cents) apmērā pašvaldības
līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai.
7.§
Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada darbības
pārskata apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība veicot aģentūras
pārraudzību, novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus. Savukārt šī paša likuma 21.panta
pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības aģentūras direktors sniedz pašvaldības domei vai tās
pilnvarotajai amatpersonai pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna
izpildi.
Saskaņā ar likuma „Publisko aģentūru likums” 20.panta otrās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī apvienotās Finanšu
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §9), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada
darbības pārskatu.
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8.§
Par nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” 11. un 12. pantu, Ministru kabineta 2003.gada
21.oktobra noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV. nodaļas
prasībām, Siguldas novada domes nolikumu “Par inventarizāciju Siguldas novada Domē”, Siguldas
novada Domes inventarizācijas instrukciju, Siguldas novada domes izpilddirektora 2016.gada
28.septembra rīkojumu Nr. 10.-7./96, tiek veikta ikgadējā pārskata gada slēguma inventarizācija
2016.gada pārskata sastādīšanai.
Tika veikta inventarizācija bilances kontā 1110 “Attīstības pasākumi un programmas” pēc
stāvokļa uz 2016.gada 30.decembri. Inventarizācijas komisija inventarizācijas procesa ietvaros ir
sniegusi sekojošu skaidrojumu un priekšlikumus:
1. Kontā “Attīstības pasākumi un programmas” ir uzskaitīts nemateriālais ieguldījums “RP
plānojums 2008-2020”, kas pārņemts no Rīgas rajona padomes reorganizācijas rezultātā.
Minētais plānojums pēc uzskaites datiem ir pieņemts ekspluatācijā 2008.gada 1.jūnijā, savukārt
Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē ņemts 2009.gada 30.decembrī.
2. Ņemot vērā, ka laika periodā no 2009.gada 30.decembra līdz 2016.gada 30.decembrim būtiski
mainījusies sociāli ekonomiskā situācija Siguldas novadā, kā arī ir izstrādāta un šobrīd spēkā
esoša Siguldas novada attīstības programma 2011.- 2018.gadam, Siguldas novada teritorijas
plānojums 2012.-2024.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģija, “RP plānojums 2008-2020”
ir zaudējis savu aktualitāti un turpmāk nav izmantojams.
3. Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2. pantu, “Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 13., 14. un 15. pantu, likumu “Par budžetu un
finanšu vadību’’, Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 “Gada
pārskata sagatavošanas kārtība’’, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 2.1. nodaļu “Ilgtermiņa
ieguldījumu uzskaite”, Siguldas novada Domes Aktīvu uzskaites kārtību, ir priekšlikums
norakstīt pārskata gada izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites bilances kontā 1110
“Attīstības pasākumi un programmas” sekojošu plānojuma vērtību:
Inv.Nr. Nosaukums

0028

Uzskaites
vērtība
EUR
RP
plānojums 70 445.96
2008-2020
Kopā:
70 445.96

Atlikusī
vērtība
EUR
21 038.02

Pamatojums

Gads

Zaudējis
aktualitāti

2008

21 038.02

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, “Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma” 13., 14. un 15. pantu, likumu “Par budžetu un finanšu vadību’’, Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība’’, Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 2.1. nodaļu “Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”, Siguldas novada Domes
ilgtermiņa ieguldījumu un to nolietojuma uzskaites kārtību un saskaņā ar apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §10), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Norakstīt pārskata 2016.gada izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites bilances kontā
1110 “Attīstības pasākumi un programmas” lēmuma 3.punktā minēto plānojumu atlikušo
vērtību par kopējo summu 21 038.02 EUR.
2. Uzdot Teritorijas attīstības pārvaldei veikt minētā plānojuma sagatavošanu un nodošanu
Siguldas novada domes arhīvā.

9.§
Par izpildrīkojuma apstiprināšanu
Ziņo: Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 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, saskaņā ar Siguldas novada domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu
„Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu zemes
vienībās “Saulrītu iela 3” un “Saulrītu iela 9”, Siguldas pagasts, Siguldas novads” (prot. Nr.8, §11),
Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, 361., 362., 366. un 367. pantu, kā arī saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §11), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
apstiprināt izpildrīkojumu Siguldas novada pašvaldības veikto latvāņu ierobežošanas
pasākumu izdevumu piedziņai no K.P. (..), lēmumam pievienotajā redakcijā.
10.§
Par piedalīšanos projektā
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā “
Ziņo: Vides, darba un civilās aizsardzības galvenais speciālists A.Jakobsons
Lai uzlabotu pašvaldības meža ekonomisko un ekoloģisko vērtību Siguldas novada Mores
pagastā un saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta izsludināto projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" projektu iesniegšanas
apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai",
pieteikt dalību projektam jaunaudžu retināšanai 5,40 ha platībā meža nogabalā “Pagasta mežs Nr.8”,
kadastra Nr.42660040180, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmo daļu, kā arī pamatojoties uz apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §16), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu pieteikumu pasākumā "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā "Ieguldījumi
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai", piesakot projektam
jaunaudžu retināšanu 5,40 ha platībā meža nogabalā “Pagasta mežs Nr.8”, kadastra
Nr.42660040180.
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2. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu 40% apmērā no kopējās
projekta attiecināmo izmaksu summas – 950,40 EUR (projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 2376,00 EUR, no kā plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai ir 1425,60 EUR jeb 60% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

11.§
Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Sakarā ar Siguldas Kultūras centra, Pils ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, pārbūvi par zema
enerģijas patēriņa ēku, kā arī nodrošinot vēlēšanu iecirkņu pieejamību vēlētājiem ar kustību
traucējumiem, ir jāveic izmaiņas Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā, mainot attiecīgo vēlēšanu
iecirkņu nosaukumu un adreses.
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 1.panta trešo daļu vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc novada domes
priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.
2. Šobrīd ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr. 24 “Par vēlēšanu iecirkņu
sarakstu”
ir
noteikti
šādi
Siguldas
novada
vēlēšanu
iecirkņi:
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas nov.
CENTRS
SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS
771.
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas nov.
CENTRS
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda,
772.
SIGULDAS 1. PAMATSKOLA
Siguldas nov.
SIGULDAS PAGASTA
Zinātnes iela 7B, Peltes, Siguldas pag.,
773.
KULTŪRAS NAMS
Siguldas nov.
Siguldas iela 11, More, Mores pag.,
774.
MORES PAGASTA PĀRVALDE
Siguldas nov.
Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag.,
776.
ALLAŽU PAGASTA PĀRVALDE
Siguldas nov.
3. Sakarā ar Siguldas Kultūras centra, Pils ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, pārbūvi par zema
enerģijas patēriņa ēku, kā arī to, ka Mores pagasta pārvalde nav pieejama vēlētājiem ar kustību
traucējumiem, nepieciešams mainīt adreses Siguldas novada vēlēšanu iecirkņiem Nr. 770.,
771. un 774.
4. Siguldas Sporta centrs, adrese: A. Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, (kas šobrīd
tiek nodots ekspluatācijā) atrodas Siguldas pilsētas centrā, netālu no pārbūvējamā Siguldas
Kultūras centra, tuvumā ir pieejams sabiedriskais transports (autobuss), Siguldas Sporta
centram ir nodrošināta pieeja personām ar kustību traucējumiem, pieejams interneta
nodrošinājums, kas ļauj izmantot datortehniku, darba telpas iecirkņa komisijai. Siguldas
Sporta centra, telpa Nr.103, kas atrodas Siguldas Sporta centra 1.stāvā (Pielikumā plāns), ir
nodrošināta ar divām atsevišķām ieejām, telpas kopējā platība ir 1472 m2, katram no diviem
vēlēšanu iecirkņiem (Nr.770. un Nr. 771) pieejamā platība iespējama līdz 700 m2 ; vēlēšanu
telpa ir pieejama vēlētājiem ar kustību traucējumiem, nodrošināta ar internetu, kas ļauj
770.
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izmantot datortehniku; Siguldas Sporta centra telpa Nr.104 savukārt ir darba telpa iecirkņa
komisijai, kurai ir atsevišķā ieeja un kuras kopējā platība ir 55, 9 m2.
5. Mores pagasta Tautas nams, Siguldas ielā 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads, atrodas
Siguldas novada Mores pagasta centrā, blakus Mores pagasta pārvaldei, tuvumā ir pieejams
sabiedriskais transports (autobuss). Mores pagasta Tautas namam ir nodrošināta pieejamība
personām ar kustību traucējumiem, pieejams interneta nodrošinājums, iespēja izmantot
datortehniku, darba telpas iecirkņa komisijai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
25.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.panta trešo daļu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
18.janvāra atzinumu (prot. Nr.3, §13), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr. 770 nosaukumu un adresi no Siguldas novada Kultūras centrs,
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads uz Siguldas Sporta centrs, A. Kronvalda iela 7A,
Sigulda, Siguldas novads.
2. Mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr. 771 nosaukumu un adresi no Siguldas novada Kultūras centrs,
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads uz Siguldas Sporta centrs, A. Kronvalda iela 7A,
Sigulda, Siguldas novads.
3. Mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr. 774 nosaukumu un adresi no Mores pagasta pārvalde, Siguldas
iela 11, More, Mores pagasts, Siguldas novads uz Mores pagasta Tautas nams, Siguldas iela
13, More, Mores pagasts, Siguldas novads.
4. Piecu dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīt to Centrālajai vēlēšanu komisijai
kā priekšlikumu izmaiņu veikšanai vēlēšanu iecirkņu sarakstā.
12.§
Par maksas noteikšanu telpu piešķiršanai aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem
Jautājums izslēgts no darba kārtības
13.§
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 2017.gada 18.janvāra
atzinumu (prot. Nr.1, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi 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.
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14.§
Par Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu
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,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību” kā arī saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §6) atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošos noteikumus „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.
2. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
15.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016
„Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta
sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Pilnveidojot finansējuma piešķiršanas kārtību Siguldas novada sportistu dalībai valsts un
reģionāla mēroga sacensībās, ir izstrādāti grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra
iekšējos noteikumos Nr. 1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un
reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (prot. Nr.1, §3), kuri ietver precizējošus
nosacījumus finansējuma piešķiršanas kārtībai un attiecināmām izmaksām, kā arī pilnveido
līdzfinansējuma pieprasījuma formu (pielikums Nr.1).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un pamatojoties uz apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §3), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks,
I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr. 1/2016
„Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta
sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (prot. Nr.1, §3) šādus grozījumus:
1. 4.1. apakšpunktā vārdus “100, 00 EUR personai” aizstāt ar vārdiem “300,00 EUR personai;”;
2. izteikt III. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“ III. Līdzfinansējums Siguldas Sporta skolas organizētajiem skolu un pirmsskolas izglītības
iestāžu sporta pasākumiem”;
3. 6.punktā vārdus “Siguldas novada skolu sporta pasākumus” aizstāt ar vārdiem “Siguldas
novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sporta pasākumus (turpmāk – Skolu sporta
pasākumi)”;
4. Papildināt ar 8.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
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“8.1.1 dalības maksas Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu dalībai ne vairāk kā divos
visiem pieejamos sporta pasākumos mācību gada laikā, reģistrējoties norādot izglītības iestādi,
ar nosacījumu, ka:
8.1.1 1. pasākums notiek Siguldas novadā;
8.1.1 2. pasākumu saskaņoja Sporta pārvaldes vadītājs un Siguldas Sporta skolas direktors;”;
5. 11.punktu, aiz vārdiem “audzēkņu dalībai sporta pasākumos,” papildināt ar vārdiem “tai skaitā
starptautiskos pasākumos ārvalstīs”;
6. 18.1.apakšpunktā vārdus “200, 00 EUR personai” aizstāt ar vārdiem “300,00 EUR personai;”;
7. izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.2. slēdzot Vienošanos ar biedrību vai nodibinājumu, kas paredz apmaksāt sabiedriskā
transporta biļetes un/vai personiskā transporta un/vai biedrības/nodibinājuma transporta
degvielas izdevumus, pēc šādu dokumentu saņemšanas:
35.2.1. sabiedriskā transporta biļetes, gadījumos, kad tiek izmantots sabiedriskais transports;
35.2.2. izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata par vidējo
degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli (atzīmēt transportlīdzekli);
35.2.3. aizpildīta maršruta lapa (Pielikums Nr.2);
35.2.4. čeks par degvielas iegādi attiecīgajā dienā.”;
8. svītrot 35.3.apakšpunktu;
9. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
“36. Par šo noteikumu VI.,VII. un VIII. nodaļās noteiktā līdzfinansējuma piešķiršanu un
izlietojumu ar komandas pārstāvi (pievienojot komandas izsniegtu pilnvaru), individuālo
sportistu vai biedrību/nodibinājumu tiek slēgta Vienošanās. Ar fizisku personu Vienošanās tiek
slēgta tikai gadījumos, ja pasākuma attiecināmās izmaksas tiek segtas pa tiešo pasākuma
organizatoram vai naktsmītņu nodrošinātājam.”;
10. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Līdzfinansējuma piešķiršana tiek veikta, pašvaldībai apmaksājot pakalpojuma sniedzēju
un/vai preču piegādātāju piestādītos rēķinus, izņemot 35.2. punktā noteiktos gadījumos.”;
11. Izteikt noteikumu Pielikumu Nr.1 šādā redakcijā:
“Pielikums Nr.1
Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldei
Iesniedzējs:
______________________________________________________________________
Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai biedrības/nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas
Nr.
__________________________________________________
Deklarētā adrese vai biedrības/nodibinājuma juridiskā adrese
____________________________________________
Biedrības/nodibinājuma banka un bankas konta Nr.
________________________________________________________________________
Komandas pārstāvja vai biedrības/nodibinājuma kontaktinformācija (e-pasts, telefona Nr.)
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LĪDZFINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMS

Sacensību nosaukums un norises datums
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati
(dd.mm.gg.)

Deklarētā
dzīvesvieta

Disciplīna

Vecuma
grupa

1.
2.
3.
…

Nr.
p.k.

Summa (EUR)
Izmaksu pozīcija

1.

Dalības maksas (jā tādas ir noteiktas)

2.

Transporta izdevumi (ja attiecināms), norādot kādi:

3.

Naktsmītnes izdevumi (ja attiecināms)

Plānotās izmaksas:

Datums: ________________
Komandas pārstāvis, individuālais sportists vai biedrības/nodibinājuma pārstāvis
_______________________________
Vārds, uzvārds, paraksts”
16.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra nolikumā „Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Atbilstoši 2013.gada 20.novembra Siguldas novada domes nolikuma „Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.24, §35),
turpmāk tekstā – nolikums, 2.3. apakšpunktam un sporta veidu pārstāvju iesniegtajām statistikas datu
aptaujas tabulām, ir sagatavots nolikuma pielikums Nr.1 „Prioritāro sporta veidu finansējums 2017.
gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 2013.gada
20.novembra Siguldas novada Domes nolikuma „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.24.,§35), 2.3 punktu un pamatojoties uz
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada 23.novembra
atzinumu (prot. Nr.17.,§14) un 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §15), atklāti balsojot, ar
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11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks,
I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada Domes 2013.gada 20. novembra nolikumā „ Par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”, turpmāk
- nolikums, (prot. Nr.24, §35):
Aizstāt 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes nolikuma „Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.24.,§35)
pielikumu Nr. 1 „Prioritāro sporta veidu finansējums 2016. gadam” ar pielikumu Nr.1 „Prioritāro
sporta veidu finansējums 2017. gadam”.
17.§
Par iestāšanos biedrībās
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), kura saskaņā ar Sporta likuma 5.panta
pirmo daļu pilda valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē un saskaņā ar 10.1 panta sesto daļu uzrauga
(īsteno funkcionālo pakļautību) biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP)
Sporta likuma 10.1 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto (deleģēto) uzdevumu attiecībā uz
sporta federāciju atzīšanu un atzīto sporta federāciju darbības sporta jomā kontroli, īstenojot
uzraudzības pasākumus, ir konstatējusi, ka vairākas no šobrīd Latvijā atzītajām sporta federācijām
neatbilst Sporta likuma 10.1 panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam kritērijam (sporta federācijas
biedri ir tikai juridiskās personas), jo to biedri ir ne tikai juridiskas personas, bet arī pašvaldību
dibinātas izglītības iestādes (galvenokārt pašvaldību dibinātas profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādes), kurām nav juridiskās personas statuss. Pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm (t.sk. arī
pašvaldību dibinātām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm) ir pastarpinātās pārvaldes
iestādes statuss. Lai nodrošinātu tiesību aktiem atbilstošu pašvaldības interešu pārstāvniecību Latvijā
atzītajās sporta federācijās, kā sporta federācijas biedram būtu jābūt pašvaldībai.
Siguldas novada pašvaldības iestādes īsteno vairākas profesionālās ievirzes izglītības sportā un
interešu izglītības sportā programmas. Siguldas Sporta skolā tiek īstenots basketbols, badmintons,
dambrete, vieglatlētika, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, orientēšanās sports un tiek plānota
peldēšana, Siguldas Valsts ģimnāzijā - volejbols.
Ņemot vērā minēto, Siguldas novada pašvaldība varētu būt biedrs sekojošās biedrībās:
1. Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģ.Nr.40008023069, juridiskā adrese:
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, darbības mērķi: slēpošanas sporta veidu attīstīšana Latvijā,
koordinējot slēpošanas sporta veidu organizācijas, veicinot tajās mācību -terniņu darbu koordinējot,
atbalstot un organizējot slēpošanas sporta veidu sacensības Latvijā, nodrošinot izlašu komandu
piedalīšanos un pēc iespējas labākus startus Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un
citās starptautiskajās sacensībās, veicinot slēpošanas sporta bāzu izveidi un funkcionēšanu, veicinot
sadarbību ar sporta izglītības iestādēm sporta speciālistu sagatavošanā, kā arī pārstāvot latvijas
slēpošanas sporta veidus Starptautiskajā Slēpošanas federācijā (FIS);
2. Biedrība “Latvijas Basketbola savienība”; reģ.Nr.40008025619, juridiskā adrese: Ieriķu
iela 3, Rīga, LV-1084, darbības mērķi: Basketbola attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijas
Republikas teritorijā; basketbola organizēšana Latvijā; Latvijas basketbola integrācijas starptautiskajā
sporta kustībā vadīšana;
3. Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ.Nr. 40008029019, juridiskā adrese:
Augšiela 1, Rīga, LV-1009, darbības mērķi: veicināt un pārraudzīt vieglatlētikas attīstību Latvijā;
4. Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”, reģ.Nr. 40008023393, juridiskā adrese:
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, darbības mērķi: radīt nepieciešamos apstākļus un organizēt
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badmintona attīstību Latvijā; propogandēt badmintonu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt
cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību; nodrošināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu
piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās
sacensībās; organizēt Latvijas Republikas badmintona čempionātu un meistarsacīkšu, kā arī citu valsts
sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās
sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem; nodrošināt badmintona
noteikumu un citu ar badmintonu saistītu metodisko materiālu izplatīšanu; kā vienīgajai pārstāvēt
biedrību "Latvijas badmintona federācija" Latvijas Sporta Federāciju Padomē (LSFP), Latvijas
Olimpiskajā komitejā (LOK), Pasaules badmintona federācijā (BWF) un Eiropas badmintona
savienībā (BE), Baltijas badmintona asociācijā un citās organizācijās vai asociācijās; Biedrība savā
darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības;
5. Biedrība “Latvijas Orientēšanās federācija”; reģ.Nr. 40008021960, juridiskā adrese:
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, darbības mērķi: popularizēt orientēšanās sportu un veicināt tā
attīstību; vienot visus Latvijas orientieristus; vadīt un koordinēt darbu orientēšanās sportā visā valstī;
pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Orientēšanās Federācijā un citās starptautiskās orientēšanās sporta
organizācijās; sadarboties ar Latvijas valdību, tās mērķu sasniegšanā;
6. Biedrība “Latvijas Dambretes savienība”, reģ.Nr. 40008022773, juridiskā adrese: Kaļķu
iela 1, Rīga, LV-1050, darbības mērķi: saskaņot biedru darbību izstrādājot, realizējot dambretes
kustības attīstības programmu Latvijas Republikā; iesaistīt dambretes pasākumos pēc iespējas vairāk
valsts iedzīvotāju, īpaši jauniešus, kontrolējot mācību un treniņu procesu un veicot metodisko vadību,
aptverot visas sportiskās sagatavotības un vecuma grupas; sagatavot augstas klases dambretistus;
nodrošināt valsts izlases piedalīšanos sacensībās; attīstīt starptautiskos sporta sakarus, nodrošināt
valsts un starptautiska mēroga sacensību organizēšanu un tiesāšanu; Rūpēties par Latvijas profesionālo
dambretistu, treneru un citu dambretes speciālistu apmācību un tālāku izglītību, viņu tiesību un interešu
aizstāvību. Iesaistīt savā darbībā speciālistus un ekspertus; izstrādāt un apstiprināt sacensību
kalendārus, nolikumus un citus nepieciešamos dokumentus; sadarboties ar citu valstu savienībām,
federācijām, pārstāvēt Latviju Pasaules Dambretes federācijā (FMJD); Organizēt un vadīt jebkuru
labdarības pasākumu, kura organizēšana nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu;
7. Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ.Nr. 40008029004, juridiskā adrese: Ķīpsalas
iela 5, Rīga, LV-1048, darbības mērķi: Peldēšanas sporta veidu attīstīšana Latvijā, koordinējot
peldēšanas sporta veidu organizācijas, veicinot tajās mācību - treniņu darbu, koordinējot, atbalstot un
organizējot peldēšanas sporta veidu sacensības Latvijā, nodrošinot izlašu komandu piedalīšanos
Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās, veicinot
peldēšanas sporta bāzu izveidi un funkcionēšanu, veicinot sadarbību ar sporta izglītības iestādēm
sporta speciālistu sagatavošanā;
8. Biedrība “Latvijas Volejbola federācija”, reģ.Nr. 40008023463, juridiskā adrese: Grostonas
iela 6B, Rīga, LV-1013, darbības mērķi: vadīt un koordinēt darbu volejbola un pludmales volejbola
sporta veidā Latvijas Republikā, kā arī pārstāvēt šos sporta veidus attiecīgajās starptautiskajās sporta
organizācijās, savu biedru un Latvijas kā nacionālās valsts pārstāvība FIVB un CEV.
Iestāšanās biedrībā ļauj attiecīgās biedrības biedram ietekmēt attiecīgā sporta veida attīstību un
izmantot biedriem noteiktās priekšrocības.
Kopējais prognozējamais 2017.gadā nepieciešamais finansējums biedru maksu segšanai
dalībai biedrībās: Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģ.Nr.40008023069, Biedrība “Latvij
as Basketbola savienība”; reģ.Nr.40008025619, Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”,
reģ.Nr. 40008029019, Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”, reģ.Nr. 40008023393, Biedrība “
Latvijas Orientēšanās federācija”; reģ.Nr. 40008021960, Biedrība “Latvijas Dambretes savienība”,
reģ.Nr. 40008022773, Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ.Nr. 40008029004, Biedrība “
Latvijas Volejbola federācija”, reģ.Nr. 40008023463, ir 1045, 00 EUR.
Pamatojoties uz augstāk minēto un izvērtējot nepieciešamību kļūt par attiecīgās sporta veida
federācijas biedru, paredzot apmaksāt biedru noteiktās gada maksas, kā arī pamatojoties uz likuma
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„Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 10.1 panta pirmās daļas
4.punktu un pamatojoties uz apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
7.decembra atzinumu (prot. Nr.18, §20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
2017.gadā iestāties šādās biedrībās, paredzot Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes
budžetā finansējumu šo biedrību biedru gada maksu segšanai un nozīmēt pilnvaroto personu pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību:
1. Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģ.Nr.40008023069 – pilnvarotā persona pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību - Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu
Siguldas Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
2. Biedrība “Latvijas Basketbola savienība”, reģ.Nr.40008025619 – pilnvarotā persona pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu Siguldas
Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
3. Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ.Nr. 40008029019 – pilnvarotā persona
pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu
Siguldas Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
4. Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”, reģ.Nr. 40008023393 – pilnvarotā persona pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu Siguldas
Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
5. Biedrība “Latvijas Orientēšanās federācija”, reģ.Nr. 40008021960 – pilnvarotā persona
pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu
Siguldas Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
6. Biedrība “Latvijas Dambretes savienība”, reģ.Nr. 40008022773 – pilnvarotā persona pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu Siguldas
Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
7. Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ.Nr. 40008029004 – pilnvarotā persona pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību Siguldas Sporta skolas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu Siguldas
Sporta skolas darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
8. Biedrība “Latvijas Volejbola federācija”, reģ.Nr. 40008023463 – pilnvarotā persona pārstāvēt
Siguldas novada pašvaldību Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors, ar tiesībām pilnvarot citu
Siguldas Valsts ģimnāzija darbinieku pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību.
18.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 1.daļu, 2.daļas 4. un 7. punktu,
Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma
komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §17), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē 6 692 993 EUR (seši miljoni seši simti deviņdesmit
divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro ) apmērā (t.sk.PVN), projekta “Siguldas Kultūras
centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku” īstenošanai:
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2.
3.
4.
5.
6.

1.1. kā Emisijas kvotu izsoļu instrumenta līdzfinansētā projekta īstenošanai – 5 653 509 EUR
(pieci miljoni seši simti piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņi euro) apmērā
1.2. kā prioritārajam investīciju projektam “Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas
patēriņa ēku”, 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) apmērā.
1.3. kā kultūras iestādes investīciju projektam “Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema
enerģijas patēriņa ēku”, 789 484 EUR (septiņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti
astoņdesmit četri euro) apmērā, kas ir 60% no projekta kopējās atlikušās summas 1 315 807.25
EUR (viens miljons trīs simti piecpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 25 centi),
atlikušo summu - 526 323.25 EUR (pieci simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit
trīs euro un 25 centi) finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Noteikt projektu “Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku” kā Siguldas
novada pašvaldības 2017.gada prioritāro investīciju projektu.
Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases noteikto gada
procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2037.gada februāra mēnesim.
Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada februāra mēnesi.
Noteikt kredīta izlietošanu 2017.gada laikā.
Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

19.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās
Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §18),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē 712 555 EUR (septiņi simti
divpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro) apmērā (t.sk.PVN), Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Zinātnes ielas pārbūve posmā no
autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8
“Inciems – Sigulda - Ķegums” Siguldas pagastā, Siguldas novadā” īstenošanai.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada februāra
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
februāra mēnesi.
4. Noteikt kredīta izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

20.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
24

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās
Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §19),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns,
M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē 4 903 746 EUR (četri miljoni deviņi
simti trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro) apmērā (t.sk.PVN), Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Siguldas Pils kompleksa ēku
pārbūves un teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi” īstenošanai.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2037.gada februāra
mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018. gada
februāra mēnesi.
4. Noteikt projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu sekojoši:

Izņemšanas periods
2017.gads
2018.gads
Kopā

Kredīta līdzekļi (EUR)
3 934 346
969 400
4 903 746

5. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
21.§
Par nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo: personāla speciāliste Liene Ozola - Ozoliņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās
daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturto daļu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta
otro daļu, 42.panta devīto daļu, Darba likuma 7.panta pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra
atzinumu (prot. Nr.1, §25), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada domes nolikumu “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”

22.§
Par amatalgas noteikšanu Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājam
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumiem Nr.1075 ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu
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katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 ”Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība” un
ievērojot nolikuma “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 37.punkta nosacījumus, saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja amatalgu (..).
2. Noteikt, ka amatalga piemērojama no 2017.gada 1.janvāra.
23.§
Par amatalgas noteikšanu pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktoram
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumiem Nr.1075 ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 ”Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība” un
ievērojot nolikuma “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 37.punkta nosacījumus, saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §21), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktora
amatalgu (..).
2. Noteikt, ka amatalga piemērojama no 2017.gada 1.janvāra.
24.§
Par amatalgas noteikšanu Sociālā dienesta vadītājam
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumiem Nr.1075 ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 ”Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība” un
ievērojot nolikuma “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 37.punkta nosacījumus, saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot.
Nr.1, §22), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs,
J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amatalgu (..).
2. Noteikt, ka amatalga piemērojama no 2017.gada 1.janvāra.
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25.§
Par pieņemšanu darbā
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Saskaņā ar likuma “Par policiju” 21.panta otrajā daļā noteikto, pašvaldības policijas priekšnieku
un viņa vietnieku var pieņemt darbā personu, kura atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā
noteiktajām prasībām un ir ieguvusi augstāko izglītību. Savukārt minētā panta trešā daļa norāda, ka
pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku pieņem darbā, ja saņemta iekšlietu ministra
rakstveida piekrišana. Vakanta pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amata pienākumus
var pildīt persona, kura atbilst šā panta otrās daļas prasībām. Ja personai uzdod pildīt pašvaldības
policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amata pienākumus uz laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus,
nepieciešams saņemt iekšlietu ministra rakstveida piekrišanu (likuma “Par policiju” 21.panta ceturtā
daļa).
Ņemot vērā veikto Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka atlasi un to, ka Siguldas
novada pašvaldība vakanto Pašvaldības policijas priekšnieka amata vietu var uzdot pildīt personai, kas
atbilst likuma “Par policiju” 21.panta otrās daļas prasībām, kā arī, lai ievērotu likuma 21.panta trešo
daļu, kas nosaka, ka par Pašvaldības policijas priekšnieku var pieņemt darbā, ja saņemta iekšlietu
ministra rakstveida piekrišana, ir atbalstāma Andra Būces pieņemšana darbā par Siguldas novada
Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. ar 2017.gada 1.februāri līdz brīdim, kamēr ir saņemta iekšlietu
ministra vēstule par piekrišanu vai nepiekrišanu Andra Būces pieņemšanai Siguldas novada
Pašvaldības policijas priekšnieka amatā un pēc iekšlietu ministra piekrišanas saņemšanas - Andra
Būces iecelšana Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par policiju” 19.panta pirmo un piekto
daļu, 21.panta otro, trešo, ceturto daļu un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §23), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt Andra Būces, (..), pieņemšanu darbā par Siguldas novada Pašvaldības policijas
priekšnieka p.i. ar 2017.gada 1.februāri līdz brīdim, kamēr ir saņemta iekšlietu ministra vēstule
par piekrišanu vai nepiekrišanu Andra Būces pieņemšanai Siguldas novada Pašvaldības
policijas priekšnieka amatā.
2. Pēc iekšlietu ministra rakstveida piekrišanas saņemšanas pieņemt Andri Būci, (..), par Siguldas
novada Pašvaldības policijas priekšnieku.
3. Pārbaudes laikā noteikt Andrim Būcem mēnešalgu (..).
4. Pēc pārbaudes laika noteikt Andrim Būcem mēnešalgu (..).
5. Uzdot Siguldas novada Domes Personāla nodaļai saņemt no iekšlietu ministra piekrišanu par
Andra Būces pieņemšanu Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatā.
Sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos L.Sausiņa
26.§
Par Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izskatot Siguldas novada domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2017.gada 16.janvāra iesniegumu un
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta
pirmo daļu, Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” 14.punktu, saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
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2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §30), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 balss (U.Mitrevics), dome nolemj:
1. Piešķirt Siguldas novada domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam:
1.1. papildatvaļinājuma atlikušo daļu – 3 (trīs) darba dienas – no 2017.gada 24.janvāra līdz
26.janvārim;
1.2. ikgadējā atvaļinājuma daļu – 6 (sešas) kalendāra dienas – no 2017.gada 27.janvāra līdz
1.februārim.
2. U.Mitrevica darba pienākumus no 2017.gada 24.janvāra līdz 1.februārim uzdot pildīt
priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līgai Sausiņai.
Sēdi turpina vadīt priekšsēdētājs U.Mitrevics
27.§
Par telpas nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Saskaņā ar Siguldas novada domes 14.12.2016. lēmumu (protokols Nr.20, §27) un sēdē
apstiprināto konkursa nolikumu “Telpas nomas tiesību piešķiršana Siguldas 1. pamatskolas ēkā”
(turpmāk - Konkursa nolikums) tika izsludināts konkurss par nomas tiesību piešķiršanu uz telpu Nr.17
(64 m2 platībā), kura atrodas Siguldas 1.pamatskolas ēkā Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā ar kadastra
apzīmējumu 80150030729001, (turpmāk – Nomas objekts), nosakot piedāvājumu iesniegšanas
termiņu - 06.01.2017. Atbilstoši Konkursa nolikuma 5.punktam, konkursam iesniegto piedāvājumu
atvēršanu, vērtēšanu un konkursa uzvarētāja izvēli veica Konkursa komisija.
Uz nomas tiesībām Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā slēgtā aploksnē piedāvājumu
konkursam ir iesniedzis 1 (viens) pretendents: M.R., (..). Konkursa Komisija, pārbaudot piedāvājumu
09.01.2017. sēdē (protokols Nr.2) atzina, ka iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā
noteiktajām prasībām. Pretendenta piedāvātā nomas maksa ir 2,64 EUR (divi eiro un sešdesmit četri
centi). Minētā maksa nav zemāka par Konkursa nolikuma 17.punktā noteikto maksu.
Konkursa nolikuma 39.punkts paredz, ja Konkursā piedalās viens pretendents, kas atbilst
Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, tad viņam var tikt piešķirtas tiesības saskaņā ar šo nolikumu
slēgt Nomas objekta nomas līgumu par piedāvājumā norādīto nomas maksu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Konkursa nolikuma 41.punktu, kas nosaka, ka konkursa
uzvarētāju un nomas tiesības uz Nomas objektu apstiprina Siguldas novada Dome, un pamatojoties
uz konkursa “Telpas nomas tiesību piešķiršana Siguldas 1. pamatskolas ēkā” komisijas 09.01.2017.
atzinumu (protokols Nr.2), Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 11.janvāra atzinumu (prot. Nr.1,
§2) un apvienoto Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komiteju 2017.gada 18.janvāra atzinumu
(prot. Nr.1, §26), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt, ka uz telpu Nr.17 (64 m2 platībā), kura atrodas Siguldas 1.pamatskolas ēkā

Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā ar kadastra apzīmējumu 80150030729001, nomas tiesības
konkursa kārtībā ieguvis M.R., (..).
2. Noslēgt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ar M.R., nomas
līgumu par šī lēmuma nolemjošās daļas 1.puntā minētās telpas Nr.17 nomu.
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3. Noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 2.punktā minētais telpas nomas līguma darbības

termiņš ir 5 gadi.
4. Noteikt telpas izmantošanas mērķi – trenažieru zāles iekārtošana un darbība, tādējādi

paplašinot sportiska rakstura brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinot veselīga dzīves veida
paradumu veidošanos Siguldas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.
5. Uzdot Juridiskajai pārvaldei noformēt telpas nomas līguma projektu, ievērojot šajā lēmumā
izvirzītos nosacījumus.
Šo lēmumu, var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses)
28.§
Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Saskaņā ar Siguldas novada domes un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras 2016.gada
8.jūlijā noslēgto sadarbības līgumu Nr. BIZIN-SP-2016/18 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”, turpmāk – Līgums, ir izveidots Siguldas biznesa inkubators.
Saskaņā ar Līguma 4.1.4. punktu nepieciešams noteikt Siguldas biznesa inkubatora
Konsultatīvo komisiju.
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, 61.pantu, 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”, apvienoto Finanšu un Attīstības tūrisma un sporta komiteju 2017.gada
18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §27), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izveidot Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvo komisiju šādā sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētājs: Sandis Jansons;
1.2. komisijas locekļi:
1.2.1. Raimonds Dižkalps;
1.2.2. Pēteris Jonins.
2. Noteikt par Konsultatīvās komisijas sekretāri Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta
punkta vadītāju Inu Stupeli, kuras pienākumos ietilpst:
2.1. sagatavot un organizēt komisijas sēžu protokolu parakstīšanu trīs darba dienu laikā no
komisijas sēdes dienas, kā arī protokola kopiju iesniegšanu Latvijas Investīciju un
Attīstības aģentūrai;
2.2. organizēt komisijas sēžu sasaukšanu saskaņā ar Līguma 4.1.9. un 4.1.10.apakšpunktiem.
3. Noteikt, ka ar novērotāja tiesībām komisijas sēdēs piedalās Latvijas Investīciju un Attīstības
aģentūras vai Siguldas biznesa inkubatora pārstāvji;
4. Noteikt I.Stupelei izstrādāt Konsultatīvās komisijas nolikumu.

29

29.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta “Siguldas
sporta kompleksa projektēšana un būvniecība” īstenošanas gaitā un nepieciešamību veikt papildu
iepirkumus, ir nepieciešams precizēt aizņēmuma “Siguldas sporta kompleksa projektēšana un
būvniecība” izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, likuma “Par
valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 2.daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta
noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada 18.janvāra
atzinumu (prot. Nr.1, §28), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt 2016.gada 3.februāra Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.2, §7) 1.punktu, un izteikt sekojošā redakcijā”:
“ 1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Siguldas sporta kompleksa
projektēšana un būvniecība” realizācijai 6 788 432.00 EUR (seši miljoni septiņi simti
astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro) apmērā (t.sk.PVN).
Projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu veikt sekojoši:

Izņemšanas periods
2016.gads
2017.gads
Kopā

Kredīta līdzekļi
4 711 383.29
2 077 048.71
6 788 432.00

30.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, likuma “Par
valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta 2.daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta
noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada 18.janvāra
atzinumu (prot. Nr.1, §29), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, D.Dukurs, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Siguldas novada
administrācijas un kultūras nama ēkas vienkāršotā atjaunošana Zinātnes ielā 7”
Siguldas pagastā, Siguldas novadā” realizācijai 125 385 EUR (viens simts divdesmit
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2.

3.
4.
5.

pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro) apmērā (t.sk.PVN), kas ir 60% no
kopējās atlikušās projekta summas 208 975.50 EUR (divi simti astoņi tūkstoši deviņi
simti septiņdesmit pieci euro un 50 euro centi) (t.sk.PVN), kā kultūras iestāžu
investīciju projekta īstenošanai.
Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada februāra
mēnesim.
Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
februāra mēnesi.
Noteikt kredīta izlietošanu 2017.gada laikā.
Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40
Nākamā kārtējā Domes sēde – 2017.gada 8.februārī
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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