2017.gada 8.februārī

Siguldā

Nr.3

Siguldas novada domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Zilvers, Ēriks Čoders, Jānis Strautmanis, Ņina Balode, Ilze
Aizsilniece, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Indra Ozoliņa, Dainis Dukurs, Māris Malcenieks - darba noslogotības dēļ, Guntars
Zvejnieks – personisku iemeslu dēļ, Jānis Lazdāns – atrodas ārpus Latvijas, Ināra Paegle – veselības
apstākļu dēļ, Līga Sausiņa – komandējumā
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Juridiskās pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča,
Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete, Nekustamā īpašuma speciāliste Gunta Mūrmane,
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Kristīne
Baltiņa, datortīklu speciālists Dzintars Strods
Piedalās: Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele
Protokolē: Domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.10
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2017.-2020.gadam
apstiprināšanu.
2. Par dalību projektā „Domā Domas Domē”.
3. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada
Laurenču sākumskolas nolikumā.
5. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”.
6. Par Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
7. Par zemes iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
8. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
9. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņa peldēšanā maksas apstiprināšanu.

10. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2015.gada 2.decembra lēmumā “Par zemes
nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” (prot. Nr.20 §4).
11. Par atlīdzību Siguldas novada vēlēšanu komisijas, vēlēšanu iecirkņu komisijas
priekšsēdētājam, sekretāram un loceklim Siguldas novada domes vēlēšanās.
12. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības
programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējam””.
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
14. Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa
apstiprināšanu.
15. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās
izglītības iestādēs.
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem.
17. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma
apstiprināšanu.
18. Par ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
19. Par līdzdalību projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”.
20. Par līdzdalību projektā “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz izslēgt no darba kārtības divus
jautājumus: Nr.5 “Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā””, ņemot vērā, ka
jautājums netika atbalstīts apvienotajā Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejā; Nr.16 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem”, ņemot vērā, ka domes priekšsēdētājam
nepiedaloties balsojumā nav nodrošināts likuma “Par pašvaldībām” 34.pantā noteiktais deputātu
kvorums. Sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar sešiem jautājumiem: Nr.21 “Par
grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu””; Nr.22
“Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu””;
Nr.23 “Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu””; Nr.24 “Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Siguldas novadā" apstiprināšanu”; Nr.25 “Par atļaujas sniegšanu bīstamo
atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai nekustamajā īpašumā “Siljēkās – 1” , Siguldas pagastā,
Siguldas novadā”; Nr.26 “Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem”.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izslēgt no darba kārtības divus jautājumus: Nr.5 “Par grozījumiem Siguldas novada domes
2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā””; Nr.16 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem”;
2. papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
21. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
22. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
23. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
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24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Siguldas novadā" apstiprināšanu.
25. Par atļaujas sniegšanu bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai
nekustamajā īpašumā “Siljēkās – 1” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
26. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem.

1.§
Par Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
2014.gada 16.aprīlī tika pieņemts Siguldas novada domes lēmums „Par Siguldas novada
Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu un izstrādes
uzsākšanu”, kas jāizstrādā, lai noteiktu novada ilgtspējīgas enerģētikas attīstības galvenos virzienus,
kas jāievēro, plānojot un realizējot pasākumus energoapgādes un energoefektivitātes nodrošināšanā.
Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma, kas stājās spēkā 2016.gada 29.martā, 5.panta trešo daļu,
novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir
10 000 vai lielāks, un valsts tiešās pārvaldes iestādes, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000
kvadrātmetru vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ievieš energopārvaldības sistēmu. Novadu
pašvaldības un valsts tiešās pārvaldes iestādes attiecīgo sistēmu ievieš viena gada laikā no minēto
nosacījumu iestāšanās dienas.
Ar Siguldas novada domes 2014.gada 3.septembra lēmumu “Par dalību projektā „50000&1
SEAPs” un līdzfinansējumu” (prot. Nr.16, §1) tika pieņemts SIA „Ekodoma” piedāvājums iesaistīties
projektā „50000&1 SEAPs”. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Komisijas programmas Intelligent
Energy Europe. Projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju energopārvaldības integrēšanai Siguldas
novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā, balstoties uz tādiem energopārvaldības standartiem kā
ISO50001, kas pašvaldībām ļauj sasniegt nepārtrauktu enerģijas patēriņa un izmaksu samazinājumu,
kā arī palīdzēt pašvaldībām pārvarēt šķēršļus, kas kavē Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plāna ieviešanu, kā arī iekšējas struktūras un procedūras uzlabošanu attiecībā uz kvalitatīvu un
ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanu. Projekta ietvaros ir izstrādāts Ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plāns 2017. – 2020.gadam.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 5.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un 3.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 18.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, §25), atklāti
balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 16.aprīļa Siguldas novada domes lēmumā „Par Siguldas novada
Eenerģētikas rīcības plāna (ERP) 2014. – 2020.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu un
izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.9, §16), aizstājot tā tekstā un pielikumā Nr.1 nosaukumu
“Siguldas novada Eenerģētikas rīcības plāns (ERP) 2014. – 2020.gadam”, ar nosaukumu
“Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2017.-2020.gadam”
2. Apstiprināt Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2017.-2020.gadam”
(pielikums Nr.1).
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2.§
Par dalību projektā „Domā Domas Domē”.
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas novada Jaunrades centrs ir piedalījies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
izsludinātajā 3. projektu konkursā „Strukturētais dialogs: Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju
tikšanās” ar projekta iesniegumu „Domā Domas Domē” (turpmāk – projekts). Projektu iesniegumu
konkurss izsludināts Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta jomās laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam ietvaros.
Projekta mērķis ir:
1) veicināt jauniešu zināšanas par iespējām pārstāvēt savas intereses pašvaldībā un risināt sev
aktuālos jautājumus, tādējādi aktīvi iesaistoties jauniešu interešu pārstāvībā un atbalstot
aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē,
2) sekmēt strukturētā dialoga izveidi starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībā, kas
secīgi varētu būt pamats Jauniešu domes izveidei Siguldas novadā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5290,00 EUR. Projekta paredzamais īstenošanas
laiks - no 2017.gada 1.ceturkšņa līdz 2017.gada 1.oktobrim. Projekts tiek 100 % finansēts no Eiropas
struktūrfondu finansējuma. Projekta iesniedzējs – Siguldas novada Jaunrades centrs.
Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” nosacījumiem un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 10. punktu, kā arī pamatojoties uz
Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 9 „Starpnozaru
sadarbības (izglītība, kultūra, sports u.c.) veidošana, vienotu rīcību un kopīgu projektu izstrāde”,
Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §1) un saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot.
Nr.2, §1), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā “Domā Domas Domē”.

3.§
Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
nolikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības
izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §3), atklāti balsojot,
ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā:
1.1. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikumu;
1.2. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” nolikumu;
1.3. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumu;
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1.4. Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikumu;
1.5. Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu:
2.1. Siguldas novada domes 2013gada 20.novembrī apstiprināto (protokols Nr.24, 21.§) Siguldas
novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikumu;
2.2. Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembrī apstiprināto (protokols Nr.24, 20.§) Siguldas
novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” nolikumu;
2.3. Siguldas novada domes 2013.gada 25.septembrī apstiprināto (protokols Nr.20, 7.§) Siguldas
novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumu;
2.4. Siguldas novada domes 2013.gada 14.augustā apstiprināto (protokols Nr.17, 8.§) Siguldas
novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikumu;
2.5. Siguldas novada domes 2010.gada 15.decembrī apstiprināto (protokols Nr.26, 4.§) Siguldas
novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikumu.
4.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Laurenču
sākumskolas nolikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Siguldas novada domes Izglītības pārvalde 2017.gada 10.janvārī ir saņēmusi Laurenču
sākumskolas direktores S.Unguras iesniegumu Nr.7.1.-1./75, kurā lūgts, pamatojoties uz to, ka no
2016.gada 12.decembra Laurenču sākumskolā izglītības programma tiek realizēta divās ēkās, veikt
grozījumus 2013.gada 23.janvārī ar Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.2, §1) apstiprinātā
Laurenču sākumskolas nolikumā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības
izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.2, §4),
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Laurenču
sākumskolas nolikumā (prot. Nr.2, §1) šādus grozījumus:
1.1. papildināt nolikumu ar 5.1punktu šādā redakcijā:
„5.1 Iestāde vispārējas izglītības programmas īsteno šādās adresēs:
5.1.1 Iestādes juridiskajā adresē;
5.2.1 Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.”
5.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Siguldas novadā”
Jautājums izslēgts no darba kārtības
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6.§
Par Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt 2011.gada 26.septembra Siguldas novada Domes
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikumu, ir izstrādāts jauns nolikumus
“Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums”, kas
precizē komisijas funkcijas struktūru un darba organizāciju.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu un likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §3), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt nolikumu “Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas nolikums.”

7.§
Par zemes iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot A.J. (..) 2017.gada 16.janvāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt viņam zemes vienību
“Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8094 005 0015, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000542418, zemes vienība “Kalnairītes”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 005 0136, ir Siguldas novada pašvaldības
īpašumā.
2. Pamatojoties uz 2014.gada 2.aprīļa Siguldas novada domes lēmumu (prot. Nr.8§3) “Par zemes
iznomāšanu”, 2014.gada 9.aprīlī starp Siguldas novada Domi un M.V. ir noslēgts Zemes nomas
līgums Nr.2014/312, ar kuru M.V. iznomāta zemes vienības “Kalnairītes”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 005 0136, daļa 1,0 ha platībā, lauku sētas
uzturēšanai.
3. Saskaņā ar 2016.gada 26.jūlija lēmumu (pamats 2016.gada 7.jūlija pirkuma līgums) un Rīgas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma ierakstu
Nr.100000556292, uz zemes vienības “Kalnairītes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, esošo
būvju (dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 8094 005 0136 001, kūts, kadastra apzīmējums
8094 005 0136 002, 2 šķūņi, kadastra apzīmējumi 8094 005 0136 003, 8094 005 0136 004,
tualetes, būves kadastra apzīmējums 8094 005 0136 005), īpašnieks ir A.J.
4. 2017.gada 16.janvārī ir saņemts M.V. 2017.gada 13.janvāra iesniegums Siguldas novada
Domei ar lūgumu izbeigt 2014.gada 9.aprīļa Zemes nomas līgumu Nr.2014/312.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas
personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju, savukārt noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas
maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka
apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, un 7.1punkts nosaka,
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ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Noteikumu 10.punkts nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma
slēgšanas spēkā stāšanās dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas līguma
noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai
pašvaldību zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, kā arī apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §4),
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ar 2016.gada 26.jūliju atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 9.aprīļa Zemes nomas līgumu
Nr. 2014/312 ar M.V.
2. Ar 2017.gada 13.februāri iznomāt A.J. Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošo zemes
vienību “Kalnairītes” Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 005 0136,
platība 7,1 ha, mājīpašuma “Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas novads, uzturēšanai.
3. Noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā.
4. Apstiprināt Zemes nomas līguma projektu ar A.J.
8.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi V.G. (..) 2017.gada 20.janvāra iesniegumu par ar dzīvokli (..) piesaistītā zemes
gabala Strēlnieku iela 7, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 003 1536, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības, dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumu „Par zemes gabala Strēlnieku iela
7, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.16, §11), zemes gabalu Strēlnieku ielā 7, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 1536, platība 0,3011 ha, nolemts nodot
īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Strēlnieku iela 7, Sigulda,
Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai.
2. Dzīvokļa īpašums (..) Strēlnieku ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, V.G. pieder uz īpašuma
tiesību pamata, kas 2013.gada 7.novembrī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.675-7, kadastra numurs 8015 900 2071.
3. Dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals ar adresi Strēlnieku iela 7, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 003 1536, ar kopējo platību 0,3011 ha.
4. V.G. 2017.gada 31.janvārī ir veikusi maksājumu par dzīvojamās mājas ekspluatācijai
nepieciešamā zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta
pirmās daļas 1.,2. un 6.punktu, Siguldas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumu „Par zemes
gabala Strēlnieku iela 7, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem” (protokols Nr.16, §11), Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2017.gada 2.februāra lēmumu (protokols Nr.2, §1), apvienotās Finanšu un Attīstības,
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tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §5), atklāti balsojot, ar 8
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar V.G. par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (..).

9.§
Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņa peldēšanā maksas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta
septītās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Siguldas novada domes 2015.gada 30.septembra
noteikumiem „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība”
(prot. Nr.15, §13), Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §5) un
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu
(prot. Nr.2, §6), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņa peldēšanā maksu – 15,00 euro
mēnesī pulciņa trenera atalgojuma samaksai.
2. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Siguldas Sporta skolas interešu
izglītības pulciņa peldēšanā maksas pakalpojuma izcenojumu Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.
10.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2015.gada 2.decembra lēmumā “Par zemes nomas
līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” (prot. Nr.20 §4)
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatījusi VAS “Latvijas Dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065, juridiskā adrese Gogoļa
iela 3, Rīga, iesniegumu Nr.DN-6.5.19/541-2016, par zemes nomas līguma noslēgšanu pašvaldībai
piederošo ēku (būvju) īpašuma ar adresi “Dzelzceļa ēka 62.km”, kad. Nr.8094 501 0001, Siguldas
pag., uzturēšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Civillikuma 2112.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §7), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2015.gada 2.decembra Siguldas novada domes lēmumā “Par zemes nomas
līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” (prot. Nr.20, §4) lemjošās daļa 1.punktā, izsakot to šādā
redakcijā:
“1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” par zemesgabala “Rīgas-Lugažu
dzelzceļa 59-62.km”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8094 001 0149, daļas 0,07
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ha platībā zemes nomu, Siguldas novada pašvaldībai piederošo ēku (būvju) īpašuma ar adresi
“Dzelzceļa ēka 62.km”, kad. Nr.8094 501 0001, Siguldas pag., Siguldas nov., uzturēšanai, saskaņā ar
lēmuma pielikumā pievienoto zemes robežu grafisko plānu. Noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz
2021.gada 31.decembrim un nomas maksu 28,00 EUR un PVN gadā.”

11.§
Par atlīdzību Siguldas novada vēlēšanu komisijas, vēlēšanu iecirkņu komisijas
priekšsēdētājam, sekretāram un loceklim Siguldas novada domes vēlēšanās
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Sakarā ar nepieciešamību noteikt atlīdzības apmēru Siguldas novada vēlēšanu komisijas un
iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, sekretāriem un pārējiem komisiju locekļiem par darbu 2017.gada
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu norises nodrošināšanā, ir sagatavots lēmuma
projekts.
Dome konstatē:
1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta
otrā daļa paredz, ka vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbība domes vēlēšanu
sagatavošanā un sarīkošanā tiek finansēta attiecīgi no republikas pilsētas vai novada budžeta.
2. Vienlaikus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 21.panta trešā daļa paredz, ka atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta
vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ministru
kabineta noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome.
3. Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2016.gada 21.septembra nolikumu Nr.14/2016 “Siguldas
novada Finanšu pārvaldes nolikums” Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde veic visu
finanšu līdzekļu pārvaldi Siguldas novada pašvaldībā, nodrošina grāmatvedības uzskaiti, veic
norēķinus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta otro daļu, 21.panta trešo daļu, Siguldas novada
Domes 2017.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam”, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §8), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Noteikt atlīdzību par vienu darba stundu Siguldas novada vēlēšanu komisijai, Siguldas novada
vēlēšanu iecirkņu komisijām par pienākumu pildīšanu 2017.gada Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu norises nodrošināšanā:
1.1. Siguldas novada vēlēšanu komisijai:
1.1.1. komisijas priekšsēdētājam: 7,00 EUR;
1.1.2. komisijas sekretāram: 6,00 EUR;
1.1.3. komisijas loceklim: 4,00 EUR;
1.2. Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu komisijām:
1.2.1. vēlēšanu iecirkņos, kuros ir 1000 un vairāk vēlētāju:
1.2.1.1.komisijas priekšsēdētājam: 5,00 EUR;
1.2.1.2.komisijas sekretāram: 4,00 EUR;
1.2.1.3.komisijas loceklim: 3,50 EUR;
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1.2.2. vēlēšanu iecirkņos, kuros ir mazāk par 1000 vēlētājiem:
1.2.2.1.komisijas priekšsēdētājam: 4,00 EUR;
1.2.2.2.komisijas sekretāram: 3,50 EUR;
1.2.2.3.komisijas loceklim: 3,00 EUR.
2. Noteikt, ka komisijas locekļiem ēdināšanas izdevumi Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu dienā nepārsniedz 5,69 EUR vienai personai.
3. Uzdot Finanšu pārvaldei veikt norēķinus un kārtot grāmatvedības uzskaiti, kas saistīta ar
Siguldas novada vēlēšanu komisijas darbību Siguldas novada domes vēlēšanu sagatavošanā un
sarīkošanā.
4. Atzīt par spēku zaudējušo Siguldas novada domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu “Par atlīdzību
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Siguldas novada Domes vēlēšanās”
(prot. Nr.8, §27).

12.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības
programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam””
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §9), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas
pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējam””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.

13.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 1.februāra Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr.2, §3) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
dome konstatē:
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Nekustamais īpašums Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar
kadastra numuru 8094 002 0193, pieder Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
Rīgas rajona Tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu, saskaņā ar
ierakstu Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000554835.
2. Nekustamais īpašums Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā sastāv no
zemes vienības 0,1453 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8094 002 0193. Uz zemes gabala
atrodas dzīvojamās mājas drupas, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā, bet kurām Valsts
zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā ir piešķirts kadastra apzīmējums. 2016.gada
22.septembra Siguldas novada Domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisija,
izvērtējot īpašumu Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pieņēma
lēmumu iekļaut drupas vidi degradējošu, daļēji sabrukušu un bīstamu būvju sarakstā (prot.
Nr.3, §1).
3. Saskaņā ar Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā daļa” un III.
sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, nekustamajam īpašumam Purva
ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra numuru 8094 002 0193,
plānotā/atļautā izmantošana ir mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM).
4. Zemes gabals ir apgrūtināts:
4.1. Atzīme – 0,0039 ha ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas
līdz 2 metru dziļumam;
4.2. Atzīme – 0,0084 ha ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā
līnija.
5. Saskaņā ar „Invest - Cēsis” SIA, reģ. Nr.44103018948, vērtējumu nekustamā īpašuma
tirgus vērtība ir 6700,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi ). Novērtējot
nekustamo īpašumu – zemes novērtēšanā ir ņemts vērā, ka apbūves gabals ir apgrūtināts
ar drupām, kuras reģistrētas valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma
novērtēšanas izdevumi sastāda 181,50 EUR (viens simts astoņdesmit viens euro un 50
centi), t.sk. PVN, kopā 6881,50 EUR (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro un
50 centi).
1.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu un apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §15),
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

3.

4.

Nekustamais īpašums Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar
kadastra Nr. 8094 002 0193 nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Purva ielā
21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8094 002 0193. Noteikt
nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē un nosacīto cenu - 6881,50 EUR (seši tūkstoši
astoņi simti astoņdesmit viens euro un 50 centi).
Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanas procedūru.
Izsoles noteikumos noteikt, ka sešu mēnešu laikā no nekustamā īpašumā Purva ielā 21,
Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā pirkuma līguma noslēgšanas, pircējam jāveic
drupu demontāžu.
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14.§
Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa
apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas novada domē (turpmāk – dome) saņemts Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, reģ.
Nr.40103032305, juridiskā adrese R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150,
(turpmāk – SIA “JUMIS”) 2017.gada 12.janvāra iesniegums “Par grozījumiem atkritumu
apsaimniekošanas maksā”, kurā, pamatojoties uz grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, lūgts
izskatīt un apstiprināt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 11,68 euro bez PVN apmērā
par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas būtu spēkā no 2017.gada 1.marta. Iesniegumam
pievienots detalizēts aprēķins tarifa palielinājumam, izziņa par 2016.gadā nodotajiem atkritumiem SIA
“Getliņi EKO”, SIA “Getliņi EKO” līgums par apglabāšanas cenu ar Dabas resursu nodokli (turpmāk
– DRN), kas noteikts no 05.05.2016. un SIA “Getliņi EKO” līgums par apglabāšanas cenu ar DRN,
kas noteikts no 01.01.2017.
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību
atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem.
Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju).
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un maksas par atkritumu apsaimniekošanu noteikšanas
kārtību Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā regulē Siguldas novada domes
2013.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.13 “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
(turpmāk – Saistošie noteikumi), kuru 58.punkts nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs
ierosināt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot pašvaldībā
iesniegumu ar pievienotu maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar ekonomisko
pamatojumu. Pašvaldība var apstiprināt maksas izmaiņas ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada
laikā.
3. Atbilstoši Saistošo noteikumu 57.punktā paredzētajai kārtībai maksas apmēru par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem apstiprina pašvaldība ar domes
lēmumu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktos maksas veidojošos posteņus:
3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
3.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Uz šo brīdi Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā spēkā esošā maksa par atkritumu
apsaimniekošanu ir 11,07 euro par 1 m3 bez PVN, kas apstiprināta ar Siguldas novada domes
2015.gada 18.maija lēmumu “Par Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (prot. Nr.7, §23) un stājusies spēkā ar 2016.gada 23.jūniju.
5. 2016.gada 15.decembrī pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājušies spēkā
2017.gada 1.janvārī, cita starpā nosakot, ka ar 2017.gada 1.janvāri dabas resursu nodokļa likme
par sadzīves atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem
atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus, laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim noteikta 25,00 euro
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par 1 tonnu. Pirms minēto grozījumu spēkā stāšanās nodokļu likme par 1 tonnu bija 12,00 euro.
No minētā secināms, ka dabas resursu nodokļu likme būtiski pieaugusi.
6. SIA “JUMIS” savā iesniegumā atspoguļo jaunās atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu:
6.1. 1 m3 sadzīves atkritumu svars – 130 kg jeb 0,13 tonnas;
6.2. 1 tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanas maksas pieaugums – 4,68 euro;
6.3. 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pieaugums – 0,61 euro, neieskaitot PVN.
Atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums
0,61 euro izveidojies kā starpība starp palielināto DRN likmes maksājamo daļu (36% apmērā) pret
iepriekš spēkā esošās DRN likmes maksājamo daļu (36% apmērā). Attiecīgi rodas pieaugums 4,68
euro par 1 tonnu. Lai iegūtu pieauguma attiecību m3, to reizina ar pieņemto koeficientu 0,13 (1 m3
= 130 kg), iegūstot 0,61 euro.
7. Saskaņā ar 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līguma par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā
kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus - Siguldas pilsētas pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JUMIS” mantu 4.3.punktā noteikto Koncendents apstiprina
koncesionāra iesniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa aprēķinu, ņemot vērā
nosacījumu, ka tarifam jābūt konkurētspējīgam Pierīgas reģionā un samērīgam ar apkārtējos
novados - Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Ropažu un Mālpils - noteiktajiem pakalpojumu
tarifiem. Tarifa pārskatīšanas regularitāte tiek noteikta vienu reizi gadā atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likumam. Par pamatotu iemeslu pārskatīt tarifu tiks uzskatītas izmaiņas
normatīvos aktos, kuru rezultātā palielināsies sniedzamo pakalpojumu izmaksas, kā arī inflācijas
koeficienta izmaiņas, ja tās gadā pārsniegs 10%.
8. Ņemot vērā iepriekš minēto, dome secina, ka ir pamats pārskatīt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas
3.punktam tādā apmērā, kādā to ietekmē attiecīgas izmaiņas, proti, pamatojoties uz 2016.gada
15.decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājušies spēkā
2017.gada 1.janvārī, palielinot DRN likmi par sadzīves atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas
nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, no 12,00 euro par tonnu uz
25,00 euro par tonnu.
9. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 59.punktu pašvaldība viena mēneša laikā pēc šo noteikumu
58.punktā minētā iesnieguma saņemšanas domes sēdē izskata atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņu ierosinājumu un pieņem lēmumu par maksas izmaiņām iesniegumā un aprēķinā norādītajā
apjomā vai iesnieguma noraidīšanu, lēmumu publicējot Siguldas novada vietējā laikrakstā.
Saistošo noteikumu 60.punkts nosaka, ka pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas
maksas izmaiņas stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 59.punktā minētā lēmuma
publicēšanas vietējā laikrakstā, ja domes lēmumā nav noteikts citādi. Savukārt saistošo noteikumu
61.punkts nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājam vienu mēnesi pirms šo noteikumu 60.punktā
noteiktā domes lēmuma spēkā stāšanās datuma jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, izsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu.
10. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.punktam Dabas resursu
nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī,
par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz pašvaldības pieņemtā lēmuma par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj turpmākajos
maksājumos periodā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Siguldas novada domes 2013.gada 29.maija saistošo
noteikumu Nr.13 „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” 57., 58., 59., 60. un 61.punktu,
Siguldas novada domes Koncesiju uzraudzības komisijas 2017.gada 19.janvāra lēmumu
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(prot. Nr.1, §1), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra
atzinumu (prot. Nr.2, §16), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas pilsētas SIA "Jumis" maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas
novadā - 11,68 euro/m.3 bez PVN.
2. Noteikt, ka tarifs stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīli.
3. Ievietot informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām pašvaldības mājas
lapā www.sigulda.lv
4. Uzdot Siguldas pilsētas SIA "Jumis" informēt atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, izsūtot pa pastu rakstiskus paziņojumus.
15.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem privātajās pamatizglītības un vispārējās
izglītības iestādēs
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 5.punktu, īstenojot pašvaldības
funkcijas izglītībā, pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu
finansēšanā.
Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu privātajām pamatizglītības
un vispārējās izglītības iestādēm uz savstarpēja līguma pamata noteikta ar Siguldas novada domes
2015.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības
budžeta privātajām izglītības iestādēm”. Atbilstoši šo noteikumu 3.punktam līdzfinansējums vienam
izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām
Siguldas novada pašvaldības skolās.
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punkts nosaka, kā aprēķināt
izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības iestādē atbilstoši ekonomiskās
klasifikācijas kodiem. Saskaņā ar minēto, lai varētu sniegt atbalstu privātajām pamatizglītības un
vispārējās izglītības iestādēm, kurās mācās Siguldas novadā deklarētie skolēni, Siguldas novada domes
Finanšu pārvalde ir veikusi aprēķinu par vienam skolēnam vidējām izmaksām Siguldas novada skolās,
kas nepieciešamas, lai īstenotu vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Siguldas novada domes 2015.gada 18.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām
izglītības iestādēm” un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
8.februāra atzinumu (prot. Nr.2,§17), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu vienam izglītojamam, kurš apgūst izglītību privātajā
pamatizglītības vai vispārējās izglītības iestādē, 43,79 EUR (četrdesmit trīs euro un 79 centi)
mēnesī.
2. Noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētā līdzfinansējuma maksa piemērojama
no 2017.gada 1.janvāra.
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16.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem
Jautājums izslēgts no darba kārtības

17.§
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Lēmuma projekts ir sagatavots, ņemot vērā audita ieteikumu precizēt Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” (turpmāk arī – konkurss) nolikumu, kā arī
apstiprināt konkursa kopējo līdzfinansējuma apmēru.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
10. punktu, 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §19), atklāti balsojot, ar 8 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete.
Uzņēmēja” nolikums””.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februāra nolikumu “Siguldas
novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums” (protokols Nr.3,
7.§).
18.§
Par ilgtermiņa 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, 2016.gada 28.septembra Siguldas novada Domes
izpilddirektora rīkojumu Nr. 10.-7./96, ir veikta ikgadējā pārskata gada slēguma inventarizācija
2016.gada pārskata sastādīšanai.
Inventarizācija tika veikta arī Siguldas novada pašvaldības iestādē “Kultūras pārvalde” pēc
stāvokļa uz 2016.gada 29.novembri. Kultūras pārvaldes Inventarizācijas komisija inventarizācijas
procesa ietvaros ir sniegusi ziņojumu Finanšu pārvaldei par sekojošo:
1. Kultūras pārvaldes ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā ir uzskaitīti arī sekojoši pamatlīdzekļi –
vides gaismas objekti “Miegs”, “Piens”, “Negaiss, Okeāns”, kas iegādāti 2014.gada 2.janvārī
un “Uguns”, kas iegādāts 2014.gada 6.janvārī.
2. Inventarizācijas komisija ir konstatējusi, ka minētie vides objekti ir izdemolēti, salauzti, stikla
detaļas saplēstas un neatgriezeniski bojāti, un nav turpmāk izmantojami. Par vides objektu
bojāšanas faktu tika informēta Valsts policija un uzsākts kriminālprocess. Komisija ir veikusi
tirgus izpēti par iespējamu minēto objektu remonta izmaksām (pēc aplēsēm – 8 061,02 EUR)
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un atzinusi, ka remonta izmaksas ir neizdevīgas. Komisijas ieteikums - minētos vides objektus
norakstīt.
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 Siguldas novada
pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” sekojošus pamatlīdzekļus:
Inv.Nr. Nosaukums
Uzskaites Atlikusī
Pamatojums
Gads
vērtība
vērtība
EUR
EUR
132025 Vides
gaismas 5054,84
3580,29
Neatgriezeniski
2014
objekts “Uguns”
bojāts,
remonts
nav izdevīgs
132026 Vides
gaismas 4168,17
2952,27
Neatgriezeniski
2014
objekts “Miegs”
bojāts,
remonts
nav izdevīgs
132028 Vides
gaismas 3208,58
2272,68
Neatgriezeniski
2014
objekts “Piens”
bojāts,
remonts
nav izdevīgs
132029 Vides
gaismas 5103,04
3614,49
Neatgriezeniski
2014
objekts “Negaiss,
bojāts,
remonts
Okeāns”
nav izdevīgs
Kopā:
17 534,63 12 419,73
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” 63.punkta 1.apakšpunktu,
Siguldas novada Domes ilgtermiņa ieguldījumu un to nolietojuma uzskaites kārtību un saskaņā
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu
(prot. Nr.2, §20), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Norakstīt pārskata 2016.gada izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites Siguldas
novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” uzskaitē esošos pamatlīdzekļus, kas minēti lēmuma
3.punktā, ar atlikušo vērtību par kopējo summu 12 419,73 EUR.

19.§
Par līdzdalību projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 2.2.1.
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā
sektora mijiedarbību” ietvaros tiks uzlabota un pilnveidota publiskās pārvaldes datu apmaiņas,
publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūra, datu pieejamība un to izmantošanas iespējas, kā arī
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pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un
efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam.
SAM 2.2.1. ietvaros plānots īstenot projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības
risinājums”, kura vadošais partneris ir Rīgas dome. Projekta ietvaros plānotas aktivitātes, saistītas ar
pašvaldību koplietošanas platformas attīstību, kas nodrošinās sasaisti starp pašvaldību informācijas
sistēmām un valsts pārvaldes institūciju IKT ERAF pirmās kārtas projektu ietvaros attīstāmajām
informācijas sistēmām, kā arī nodrošinās pašvaldībām iespēju izmantot unificētu, uz pakalpojumu
informācijas apstrādi orientētu dokumentu apstrādes risinājumu.
Siguldas novada Dome ir aicināta iesaistīties projektā kā sadarbības partneris, kas sniegs
informāciju par pakalpojumu organizēšanu savā pašvaldībā, sniegs vērtējumu par izstrādātajiem
dokumentiem, iesaistīsies risinājumu testēšanā un ieviešanā pašvaldībā.
Lai pilnveidotu datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru pašvaldībā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pirmā 7. un 15.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.2,
§21), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedalīties kā sadarbības partneris projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības
risinājums”.

20.§
Par līdzdalību projektā “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 2.2.1.
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā
sektora mijiedarbību” ietvaros tiks uzlabota un pilnveidota publiskās pārvaldes datu apmaiņas,
publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūra, datu pieejamība un to izmantošanas iespējas, kā arī
pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un
efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam.
SAM 2.2.1. ietvaros plānots īstenot projektu “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību
vajadzībām”, kura vadošais partneris ir Ventspils pilsētas dome. Projekta ietvaros tiks attīstītas
pašvaldību IKT resursu koplietošanas platforma, valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru pakalpojumu pārvaldības sistēma, kā arī tiks izstrādāti iespējamie risinājumi, veidoti dokumenti
un apmācību materiāli informatīvo sistēmu drošības nodrošināšanai pašvaldībās.
Siguldas novada Dome ir aicināta iesaistīties projektā kā sadarbības partneris, kas sniegs
informāciju par pakalpojumu organizēšanu savā pašvaldībā, sniegs vērtējumu par izstrādātajiem
dokumentiem, iesaistīsies risinājumu testēšanā un ieviešanā pašvaldībā.
Lai pilnveidotu datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru pašvaldībā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pirmā 7. un 15.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra sēdes atzinumu (prot. Nr.2,
§22), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piedalīties kā sadarbības partneris projektā “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību
vajadzībām”.
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21.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz projekta “Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku”
izvērtējumu attiecībā uz Pašvaldības atbalsta komercdarbībai esamību Komercdarbības atbalsta
kontroles likuma izpratnē, ir nepieciešams papildināt Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra
lēmumu “Par kredīta ņemšanu” (prot. Nr.2, §18).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.pantu,
likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §23), atklāti balsojot, ar 8
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu” (prot. Nr.2, §18) un papildināt to ar 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Pamatojoties uz izvērtējumu, noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējums projektam “Siguldas Kultūras
centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku” nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē.”
22.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: : Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz projekta “Zinātnes ielas pārbūve posmā no autoceļa A2 “Rīga – Sigulda –
Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8 “Inciems – Sigulda - Ķegums” Siguldas pagastā,
Siguldas novadā”
izvērtējumu attiecībā uz Pašvaldības atbalsta komercdarbībai esamību
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē, ir nepieciešams papildināt Siguldas novada domes
2017.gada 18.janvāra lēmumu “Par kredīta ņemšanu” (prot. Nr.2, §19).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.pantu,
likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta
noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §24), atklāti balsojot, ar 8
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu” (prot. Nr.2, §19) un papildināt to ar 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Pamatojoties uz izvērtējumu, noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējums projektam “Zinātnes ielas
pārbūve posmā no autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8
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“Inciems – Sigulda - Ķegums” Siguldas pagastā, Siguldas novadā” nav uzskatāms par komercdarbības
atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē.”

23.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz projekta “Siguldas Pils kompleksa ēku pārbūves un teritorijas labiekārtošanas
Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi” izvērtējumu attiecībā uz Pašvaldības atbalsta komercdarbībai esamību
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē, ir nepieciešams papildināt Siguldas novada domes
2017.gada 18.janvāra lēmumu “Par kredīta ņemšanu” (prot. Nr.2, §20).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.pantu,
likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta
noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §25), atklāti balsojot, ar 8
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu” (prot. Nr.2, §20) un papildināt to ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Pamatojoties uz izvērtējumu, noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējums projektam “Siguldas Pils
kompleksa ēku pārbūves un teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi” nav uzskatāms
par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē.”
24.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Siguldas novadā" apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece K.Baltiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §26), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošos noteikumus “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Siguldas novadā".
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
25.§
Par atļaujas sniegšanu bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai nekustamajā
īpašumā “Siljēkās – 1” , Siguldas pagastā, Siguldas novadā
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Ziņo: priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Siguldas novada Dome 2016.gada 21.oktobrī saņēma SIA “VA GROUP” valdes locekļa A.M.
iesniegumu, kurā tas informē, ka SIA plāno uzsākt nolietoto transportlīdzekļu demontāžu un
autoservisa darbību nomātajā nekustamajā īpašumā “Siljēkas -1”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
kā arī lūdz Siguldas novada Domi pieņemt lēmumu par darbības saskaņojumu un teritorijas atbilstību
uzņēmuma plānotajai darbībai.
Saskaņā ar Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā daļa” un III. sējumu „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (turpmāk -Teritorijas plānojums), nekustamais īpašums - būve ar kadastra
apzīmējumu 80940040701001 un adresi "Siljēkas-1", Siguldas pagasts, Siguldas novads, atrodas
teritorijā, kurā plānotā/atļautā izmantošana ir Ražošanas objekti un noliktavas (RR), kur saskaņā ar
Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 375.punktu galvenā izmantošana
ir Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;
2. smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve;
3. atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve.
4. tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana.
Saskaņā ar Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 259.1. un
259.2. punktu, nevienu Siguldas novada teritoriju nedrīkst izmantot pamestu, nelietojamu motorizētu
transporta līdzekļu novietošanai, ja vien šī teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota auto
kapsēta vai nolietoto transporta līdzekļu savākšanas laukums, novietošanai, savākšanai un/vai
glabāšanai, kā arī nedrīkst vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos metāllūžņus, būvgružus un
citus atkritumus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija un uz tā esošā būve nav noteiktā kārtībā
projektēta un izbūvēta.
Saskaņā ar iepriekš minēto nolietoto transportlīdzekļu demontāžas un autoservisa plānotā
darbība ir iespējama veicot ieceres projektēšanu normatīvo aktu kārtībā.
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2016.gada 22.decembra vēstulē Siguldas novada Domei
“Par SIA “VA GROUP” iesniegumu B kategorijas piesārņojošai darbībai” norādījusi, ka saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 4.apakšpunktu pašvaldībai jāpieņem
lēmums par jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.
Ņemot vērā to, ka nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas procesā rodas bīstamie atkritumi (to
nosaka to sastāvā esošo bīstamo vielu īpašības un daudzums - svins, naftas produkti u.c.), atbilstoši
2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasifikācijai, pamatojoties uz Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 4.apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plāna 2013.- 2020.gadam 2.2. punktu “Institucionālie aspekti sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un
reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni” un 2.5.2.punktu “Atkritumu reģenerācija un pārstrāde”,
Teritorijas plānojuma 375.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 8.februāra atzinumu (prot Nr.2, §27), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
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Piekrist SIA “VA GROUP” bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai, nolietoto
transportlīdzekļu demontēšanai nekustamajā īpašumā “Siljēkās – 1”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā (būves kadastra apzīmējums 80940040701001).
26.§
Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Lai saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu pirms vēlēšanām nodrošinātu visām
politiskajām organizācijām vai deputātu kandidātiem vienlīdzīgas iespējas rīkot tikšanās ar vēlētājiem,
ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 25.pants nosaka: “Valsts un atvasinātu publisku personu
institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder
vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), var piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot
tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas
faktiskos izdevumus.”
2. Sakarā ar Siguldas Kultūras centra, Pils ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, pārbūvi par zema
enerģijas patēriņa ēku, telpu piešķiršana aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem
Siguldas novada Kultūras centrā, nav iespējama.
3. Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmums “Par telpu piešķiršanu priekšvēlēšanu
aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem” paredz:
“1. Piešķirt telpas bez maksas priekšvēlēšanu aģitācijas veicējiem, kurās rīkot tikšanās ar
vēlētājiem Siguldas novada Kultūras centrā, Siguldas pagasta Kultūras namā, Jūdažu
Sabiedriskajā centrā, Allažu Tautas namā, Allažu pagasta pārvaldes ēkā un Mores Tautas namā.
2. Priekšvēlēšanu aģitācijas veicējiem plānotās tikšanās vietas un laiku rakstiski saskaņot ar
Siguldas novada Kultūras centra direktori un Allažu pagasta pārvaldes vadītāju ne vēlāk kā trīs
darba dienas pirms pasākuma.”
Pamatojoties uz minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma 25.pantu, un apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada
8.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §28), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Bez maksas piešķirt aģitācijas veicējam šādas telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem:
1.1. Siguldas pagasta Kultūras nama mazā zāle, adrese: Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagasts,
Siguldas novads;
1.2. Jūdažu Sabiedriskā centra zāle, adrese: “Sabiedriskais centrs”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads;
1.3. Allažu Tautas nama zāle, adrese: Tautas nams, Allažu pagasts, Siguldas novads;
1.4.Allažu pagasta pārvaldes zāle, adrese: Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas
novads;
1.5. Mores pagasta Tautas nama zāle, adrese: Siguldas ielā 13, Mores pagasts, Siguldas
novads.
2. Priekšvēlēšanu aģitācijas veicējiem plānotās tikšanās vietas un laiku rakstiski saskaņot ar
institūcijas, kurā atrodas attiecīgā telpa, vadītāju ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms pasākuma.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu “Par telpu
piešķiršanu priekšvēlēšanu aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem” (prot. Nr.2, §8).
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16.45
Nākamā kārtējā domes sēde – 2017.gada 1.martā
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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