2017.gada 1.martā

Siguldā

Nr.4

Siguldas novada domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Zilvers, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Dainis Dukurs,
Ināra Paegle, Māris Malcenieks, Jānis Lazdāns, Ilze Aizsilniece, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts, Guntars
Zvejnieks
Nepiedalās: Ē.Čoders, Ņina Balode, Indra Ozoliņa, - darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Juridiskās pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Finanšu pārvaldes
vadītāja Dace Matuseviča, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete, Nekustamā īpašuma
speciāliste Revita Jakupāne, Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale, Kultūras pārvaldes vadītājas
vietniece Inga Krišāne, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Teritorijas attīstības pārvaldes
vadītāja Inga Zālīte, Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Kristīne Baltiņa, Datorsistēmu un
datortīklu administrators Indulis Biedris
Piedalās: Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele
Protokolē: Domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.15
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem.
Par izmaiņām Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles
komisijas sastāvā.
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada domes 2010.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Par lēmumu atcelšanu.
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2016.gada Uzraudzības
ziņojuma, aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšanu.
Par nepabeigtās celtniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Par nomas līgumu darbības apturēšanu.

10. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā “Par
piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības
ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu”.
11. Par piedalīšanos projektā „Allažu Tautas nama ēkas vienkāršotā atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana” un finansējuma piešķiršanu.
12. Par piedalīšanos projektā „Mores Amatu mājas pārbūves projekta II kārta – aprīkojuma
un mēbeļu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko un izglītības aktivitāšu uzlabošanai un
dažādošanai Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu.
13. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva
apstiprināšanu.
14. Par Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā" precizētās redakcijas
apstiprināšanu.
15. Par ielu tirdzniecības kioska iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
16. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 14.decembra iekšējos noteikumos
Nr.11/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada
pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu”.
17. Par grozījumiem 2013.gada 20.marta Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā.
18. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
19. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
20. Par kredīta ņemšanu.
21. Par kredīta ņemšanu.
22. Par Komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem.
23. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 23.novembra lēmumā “Par
pašvaldības aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra””.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz izslēgt no darba kārtības
jautājumu Nr.22 “Par Komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem”, pamatojoties uz Finanšu
pārvaldes lūgumu, un papildināt sēdes darba kārtību ar sešiem jautājumiem: Nr.24 “Par līguma
slēgšanu ar Lauksaimniecības datu centru”; Nr.25 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu
konkursā “Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam””;
Nr.26 “Par īstermiņa kredīta ņemšanu”; Nr.27 “Par amatalgas noteikšanu sociālās aprūpes mājas
“Gaismiņas” vadītājam”; Nr.28 “Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību
organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu”; Nr.29 “Par Siguldas
novada domes 2017.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Siguldas novada domes
2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējam”” precizētās redakcijas apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.22 “Par Komercdarbības atbalsta kontroles
pasākumiem”;
2. papildināt domes sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
24. Par līguma slēgšanu ar Lauksaimniecības datu centru.
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25. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā “Pieteikumu sagatavošana
Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”.
26. Par īstermiņa kredīta ņemšanu.
27. Par amatalgas noteikšanu sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” vadītājam.
28. Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo
kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu.
29. Par Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi
Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību,
kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” precizētās
redakcijas apstiprināšanu.

1.§
Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Saistībā ar to, ka Siguldas novada Domē 2017.gada 9.februārī ir saņemta SIA “Lauku virtuve”,
reģistrācijas Nr.40203020035, vēstule ar lūgumu pirms termiņa izbeigt 2016.gada 14.decembra
Siguldas novada Domes un SIA “Lauku virtuve” noslēgto nomas līgumu (turpmāk tekstā arī –
Līgums), dome konstatē:
1. 2016.gada 14.decembrī Siguldas novada Dome un SIA “Lauku virtuve”, reģistrācijas
Nr.40203020035, noslēdza nomas līgumu par ielu tirdzniecības kioska Nr.2. nomu Ausekļa
ielā 6, Siguldā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 28.10.2016. rīkotās izsoles
rezultātiem.
2. 2017.gada 9.februārī Siguldas novada Domē ir saņemta SIA “Lauku virtuve”, reģistrācijas
Nr.40203020035, vēstule ar lūgumu pirms termiņa izbeigt 2016.gada 14.decembra Siguldas
novada Domes un SIA “Lauku virtuve” nomas līgumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.puntu, 21.pantu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta
atzinumu (prot. Nr.3, §1), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izbeigt 2016.gada 14.decembra Siguldas novada Domes un SIA “Lauku virtuve”, reģistrācijas
Nr.40203020035, nomas līgumu Nr. 2016/2022 ar 2017.gada 6.martu.
2. Apstiprināt vienošanos par 2016.gada 14.decembra Siguldas novada Domes un SIA “Lauku
virtuve”, reģistrācijas Nr.40203020035, nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar 2017.gada
6.martu, paredzot, ka nomnieks apņemas līdz 2017.gada 6.martam:
2.1. parakstīt kiosku Nr.2, Ausekļa ielā 6, Siguldā nodošanas – pieņemšanas aktu;
2.2. nododot Domei kiosku Nr.2, Ausekļa ielā 6, Siguldā, atbrīvot to no mēbelēm un
citām kustamām mantām;
2.3. viena mēneša laikā no Līguma izbeigšanas dienas pilnībā veikt savstarpējos
norēķinus.
3. Uzdot Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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2.§
Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas novads, 2017.gada 14.februāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2015.gada
23.februāra Patapinājuma līguma Nr.2015/284 termiņu, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000435854 datiem zemes vienība „Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8094 001 0061, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu (prot.Nr.3, §3)
„Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, 2015.gada 23.februārī starp Siguldas novada Domi un
SIA „Satlatavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, ir noslēgts Patapinājuma līgums Nr.2015/284, ar
kuru SIA „Satlatavots” nodota patapinājumā zemes vienības „Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8094 001 0061, daļa 149 m2 platībā, esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
uzturēšanai.
3. 2013.gada 2.septembrī starp Siguldas novada Domi un SIA „Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793, ir noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ar
kuru pašvaldība ir piešķīrusi SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, tiesības sniegt
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu
Siguldas novada administratīvajā teritorijā, izmantojot komercsabiedrībai īpašumā un lietojumā
nodotus inženierkomunikāciju tīklus. Līgums noslēgts līdz 2026.gada 14.otobrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2015.gada 23.februāra Patapinājuma līgumā Nr.2015/284, izsakot tā
6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.1. Puses vienojas, ka Līgums ir spēkā 5 (piecus) gadus, līdz 2022.gada 18.februārim, bet ne ilgāk
kā līdz Zemesgabala ieguldīšanai Patapinājuma ņēmēja pamatkapitālā.”
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot Patapinājuma līguma grozījumus.
Domes sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.

3.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Saskaņā ar Siguldas novada domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā “Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursa nolikums” paredzēto kārtību nepieciešams apstiprināt Siguldas novada
kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultātus.
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada domes 2016.gada 2.novembra lēmumu (protokols Nr.17, §7) izveidotā
kultūras projektu finansēšanas konkursa komisija (turpmāk – Konkursa komisija) izvērtēja
21 Konkursam iesniegto pieteikumu un 2 no Festivālu mērķprogrammas pārvirzītos
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pieteikumus. Konkursa komisijas pieteikumu vērtēšanas rezultāti fiksēti Konkursa
komisijas 2017.gada 16.janvāra protokolā Nr.1 un 2017.gada 30.janvāra protokolā Nr.2.
2. Attiecīgi, saskaņā ar Siguldas novada domes 2015.gada 14.oktobra nolikumā “Siguldas
novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”
paredzēto kārtību,
nepieciešams apstiprināt Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa
rezultātus.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 5..punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.februāra atzinumu (prot. Nr.2, §2), kā arī
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 8.februāra atzinumu
(prot. Nr.2, §18), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, nepiedalās – 1 balss (U.Mitrevics), dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultātus.
2. Apstiprināt līdzfinansējuma piešķiršanu šādiem projektiem, tai skaitā 2017.gadā par
kopējo summu 27 259,00 EUR:
Nr.

Projekta
nosaukums

1.

Siguldas novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma
popularizēšana
(Muzeju nakts
pasākums Mores
kauju muzejā
2017)
Rokdarbu
meistarklase
Mores muzejā

2.

3.
Pēckara burtnīca

4.
Siguldas ainava
5.
Krimuldas
sanatorijai – 95

6.
Krimuldas
sanatorijas
vēsture

Līdzinansējuma
saņēmējs

Projekta
realizācijas
laiks

Piešķirtais
līdzfinansējums
2017.gadā
(EUR)

2017.gads

1000,00

Pieprasītais
līdzfinansējums
2018.gadā
(EUR)

Biedrība „Mores
muzejs”, reģ.Nr.
40008100052

Biedrība „Mores
muzejs”, reģ.Nr.
40008100052
Biedrība
“Pensionāru
biedrība
“Sigulda””,
reģ.Nr.
40008049123
Biedrība
“Totaldobže”,
reģ.Nr.
50008140911
SIA
“Rehabilitācijas
centrs
“Krimulda””,
reģ.Nr.
50003272451
SIA
“Rehabilitācijas
centrs
“Krimulda””,
reģ.Nr.
50003272451

420,00
2017.gads

2017.2018.gads

0

2017.gads

2000,00

1850,00

2017.gads
2000,00

2017.2018.gads

5

1250,00

750,00

Pieprasītais
līdzfinansējums
2019.gadā
(EUR)

7.
Spricis Paegle un
Sigulda

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Kultūras un
mākslas telpa
“Siguldas tornis”
Siguldas kultūras
vēsture
Grāmatas
“IZVĒLE.GAUJA”
sagatavošana un
izdošana
Akenstakas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana. 3.kārta
Akenstakas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana. 4.kārta
Pļavu puķu radošās
darbnīcas “Kalna
Vaizuļos”
100 rotas Siguldai
un Latvijai

14.
Skaistas rakstīšanas
māksla

15.

Personālizstāde
“Jaunās eksistences
formas” Siguldā un
Birštonā

16.
Grāmata
“Bēthovens un
Sigulda”

17.
Sveicieni no
Siguldas

18.
Teātra sporta
festivāls

Biedrība
“Krimuldas novada
vēstures draugu
biedrība”, reģ.Nr.
40008156709
Biedrība “LiLī”,
reģ. Nr.
40008095885
SIA “Jumava”,
reģ.Nr.
40103116195
Biedrība
“Ozollīči”, reģ.Nr.
40008165152

2017.gads
2000,00

2017.gads
1996,50
2017.2019.gads

1312,50

2017.gads

2000,00

Artis Celms,
pašnodarbināta
persona,
reģitrācijas kods
(..)

2017.2018.gads

Margita Poriete,
pašnodarbināta
persona,
reģistrācijas kods
(..)
SIA Baltu rotas,
reģ. Nr.
40103127729
Zinaīda Ceske,
pašnodarbināta
persona,
reģistrācijas kods
(..)

2017.gads

Solveiga Vasiļjeva,
pašnodarbināta
persona,
reģistrācijas kods
(..)
Biedrība “Siguldas
mākslu skolas
“Baltais Flīģelis”
atbalsta biedrība”,
reģ.Nr.
40008155760
Biedrība “Siguldas
Mākslu
Serpentīns” ,
reģ.Nr.
40008218801
Nodibinājums
“Fonds
“INITIUM”,
reģ.Nr.
40008246792

2017.2019.gads

1980,00

2000,00

1000,00
2017.gads
2000,00
2017.gads
1150,00

1700,00

1200,00

2000,00

2000,00

200,00

2017.2018.gads

2017.gads
1450,00
2017.gads
2000,00
KOPĀ

Domes sēdi turpina vadīt priekšsēdētājs U.Mitrevics
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27 259,00

7800,00

200,00

4.§
Par izmaiņām Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas
sastāvā
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Saskaņā ar Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
nolikuma 8. punktu, kas nosaka, ka komisija sastāv no sešiem locekļiem, ir nepieciešams papildināt
komisijas sastāvu, par komisijas locekli ieceļot Siguldas novada Domes speciālisti iepirkumu
jautājumos Līgu Landsbergu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu pirmo daļu
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu un 6.panta otro daļu, kā arī
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,
§3), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2013.gada 19.jūnija lēmuma “Par komisijas
izveidošanu” (prot. Nr.14, §6) 1. punktā un papildināt Siguldas novada Domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvu, ievēlot par komisijas locekli Siguldas novada Domes
Speciālisti iepirkumu jautājumos Līgu Landsbergu.

5.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada domes 2010.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Ņemot vērā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru
kabineta 2005.gada 2.jūlija noteikumu Nr.430„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 15.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,§4), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošos noteikumus “Par Siguldas novada domes
2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

6.§
Par lēmumu atcelšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Saistībā ar to, ka Siguldas novada pašvaldībā 2016.gada 21.decembrī ir saņemta SIA “LGK
atrakcijas” vēstule ar atteikumu noslēgt 2015.gada 14.oktobrī Siguldas novada domes apstiprināto
zemes nomas līgumu, dome konstatē:
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1. 2015.gada 30.septembrī Siguldas novada dome pieņēma lēmumu “Par zemes gabala
iznomāšanu” (prot. Nr.15, §12) par nekustamā īpašuma ar adresi L.Paegles iela 21,
Sigulda, kad.Nr.80150021719, pirmās zemes vienības ar kad.apz.80150021719, daļas
1200 m2 platībā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem publiskās atrakcijas
ierīkošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai. Līgums tika sagatavots.
2. Ar Siguldas novada dome 2015.gada 14.oktobra lēmumu “Par zemes nomas līguma ar
SIA “LGK atrakcijas” apstiprināšanu” (prot. Nr.16, §15) nolemts apstiprināt zemes
nomas līguma projektu. SIA “LGK atrakcijas” pārstāvji to nav parakstījuši.
3. 2016.gada 21.decembrī Siguldas novada pašvaldība saņēma SIA “LGK atrakcijas”
vēstuli Nr. SAN-7/2016/3719, informējot, ka vēlas atteikties slēgt līgumu, ņemot vērā,
ka ir radusies veiksmīgāka ideja atvērt līdzīgu atrakciju, izmantojot nobraucienam
esošo gaisa vagoniņa trosi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.puntu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §5), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atcelt Siguldas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu “Par zemes gabala
iznomāšanu” (prot.Nr.15, §12);
2. Atcelt Siguldas novada domes 2015.gada 14.oktobra lēmumu “Par zemes nomas līguma ar SIA
“LGK atrakcijas” apstiprināšanu” (Nr.16., §15).

7.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2016.gada Uzraudzības
ziņojuma, aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar Siguldas novada domes 2011.gada 9.marta lēmumu „Par Siguldas novada Attīstības
programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu” (prot.Nr.5, §8), ir sagatavots Attīstības programmas
2011. – 2017.gadam 2016.gada Uzraudzības ziņojums un aktualizēts Investīciju un Rīcības plāns
2017.gadam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu „Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus”, likuma 22.panta 2.punkts nosaka, ka „Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver
pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas
izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības
programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības kārtību.”
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22. panta 2. punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 25. un 73.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada domes 2011.gada
9.marta lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu”
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(prot.Nr.5, 8.§), un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta
atzinumu (prot. Nr.3, §12), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 2016.gada Uzraudzības
ziņojumu ar pielikumu un aktualizēto Investīciju un Rīcības plānu 2017.gadam.
Pielikumā:
1. Uzraudzības ziņojums;
2. Pielikums Nr.1. Darbības rezultatīvie rādītāji (tabula);
3. Pielikums Nr.2 Investīciju plāns 2017.gadam (tabula);
4. Pielikums Nr.3 Rīcības plāns 2017.gadam (tabula).
8.§
Par nepabeigtās celtniecības objektu 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.
Tika veikta arī inventarizācija bilances kontā 1242 “Nepabeigtā celtniecība” pēc stāvokļa uz
2016.gada 30.decembri. Inventarizācijas komisija inventarizācijas procesa ietvaros ir sniegusi
sekojošu skaidrojumu un priekšlikumus:
1. Kontā “Nepabeigtā celtniecība” ir uzskaitīts tehniskais projekts Sporta laukuma
Krišjāņa Barona iela 8A izbūvei, kurš uzskaitē ir no 2011.gada 6.jūnija un būvprojekts
Allažu tautas nama rekonstrukcijai, kurš uzskaitē ir no 2012.gada 10.novembra.
2. Ņemot vērā, ka 2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā Būvniecības likums, ir būtiski
mainījies būvniecības process un projektēšanas nosacījumi, kas, savukārt liek pārvērtēt
līdz šim izstrādātos infrastruktūras objektu tehniskos projektus. Izskatot šo projektus,
secināms, ka projektos izvēlētie risinājumi ir novecojuši, tie neatbilst pašlaik spēkā
esošajiem būvnormatīviem. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500
“Vispārīgie būvnoteikumi” noslēguma jautājumu 168.punkta 168.2.apakšpunkts
nosaka, ka būvobjektiem, kuru projektēšana ir likumīgi uzsākta līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai un kuru projekta risinājumi atbilst attiecīgā laikposmā piemēroto
normatīvo aktu prasībām, būvvalde izsniedz būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu
uzsākšanas nosacījumiem, kuri atbilstoši būves funkcijai noteikti speciālajos
būvnoteikumos, ja pasūtītājs būvvaldē ir iesniedzis akceptētu tehnisko projektu, no kura
akceptēšanas brīža nav pagājuši vairāk kā divi gadi, un nav pagarināts akceptētā
tehniskā projekta derīguma termiņš. Tehniskais projekts Sporta laukuma Krišjāņa
Barona iela 8A izbūvei būvvaldē ir akceptēts 2011.gada 3.augustā, savukārt
būvprojekts Allažu tautas nama rekonstrukcijai būvvaldē ir akceptēts 2008.gada
28.februārī. 2012.gada 10.novembrī ir sastādīts akts par to, ka projektā iestrādātie
risinājumi ir novecojuši.
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
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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”, Ministru kabineta 2015.gada
14.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noslēguma jautājumu
168.punkta 168.2.apakšpunktu, Siguldas novada Domes Aktīvu uzskaites kārtību, ir
priekšlikums norakstīt pārskata gada izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites
bilances kontā 1242 “Nepabeigtā celtniecība” sekojošu objektu vērtību:
Inv.Nr. Nosaukums
Uzskaites
Pamatojums
Gads
vērtība EUR
24009
Tehniskais projekts Sporta 4 478,63
Zaudējis
2011
laukuma Krišjāņa Barona
aktualitāti
iela 8A izbūvei
24012
Būvprojekts Allažu tautas 35 199,97
Zaudējis
2008
nama rekonstrukcijai
aktualitāti
Kopā:
39 678,60
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”, Ministru kabineta 2015.gada
14.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noslēguma jautājumu 168. punkta
168.2.apakšpunktu, Siguldas novada Domes Aktīvu uzskaites kārtību un saskaņā apvienotās Finanšu
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §13), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1.

2.

Norakstīt 2016.gada pārskata izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites bilances
kontā 1242 “Nepabeigtā celtniecība” lēmuma 3.punktā minētos objektus uzskaites
vērtībā par kopējo summu 39 678,60 EUR.
Uzdot Teritorijas attīstības pārvaldei veikt minēto projektu sagatavošanu un nodošanu
Siguldas novada Domes arhīvā.

9.§
Par nomas līgumu darbības apturēšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Sakarā ar Siguldas Pils kompleksa ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, ir sagatavots lēmuma projekts par nomas līgumu par ielu tirdzniecības vietu/kiosku
nomu Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, darbības apturēšanu līdz pārbūves un teritorijas
labiekārtošanas darbu Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pabeigšanai.
Dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2016.gada 6.jūlija lēmumam „Par ielu tirdzniecības vietu
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.10, §15) 2016.gada 25.jūlijā notika
tirdzniecības vietu Pils ielā 16 un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību
izsole. Augstāko nomas maksu 55,00 EUR mēnesī kā arī pievienotās vērtības nodoklis par:
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2.

3.

4.

5.

6.

1.1. Amatniecības kiosku Nr.1.(9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā nosolīja IU „Valenti V”, reģ.
Nr. 40002069164, adrese Kalnabeites 2-1, Sigulda, Siguldas novads;
1.2. Amatniecības kiosku Nr.2 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā nosolīja SIA „SORTUS”, reģ.
Nr. 40103565635, adrese Raiņa iela 6-1, Sigulda, Siguldas novads;
1.3. Amatniecības kiosku Nr. 3 (9 m2 platībā), Pils ielā 16 Siguldā nosolīja IU “Priedes I”,
adrese: Priežu iela 7, Inčukalns, Inčukalna novads;
1.4. Amatniecības kiosku Nr.4.(9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā nosolīja B.B. (..).
Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2016.gada 3.augusta lēmumu “Par tirdzniecības vietu Pils
ielā 16, L.Paegles ielā 21, Siguldā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr.12, §20),
dome lēma:
2.1.Apstiprināt ielu tirdzniecības vietu Pils ielā 16, L.Paegles ielā 21, Siguldā nomas tiesību
rezultātus;
2.2.Slēgt nomas līgumu par ielu tirdzniecības vietām:
2.2.1. Amatniecības kioska Nr.1 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā, nomu ar IU
„Valenti V”, reģ. Nr. 40002069164, adrese Kalna beites 2-1, Sigulda, Siguldas
novads;
2.2.2. Amatniecības kioska Nr.2 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā, nomu ar SIA
„SORTUS”, reģ. Nr. 40103565635, adrese Raiņa iela 6-1, Sigulda, Siguldas
novads;
2.2.3. Amatniecības kioska Nr, 3 (9 m2 platībā), Pils ielā 16 Siguldā, nomu ar IU
“Priedes I”, adrese: Priežu iela 7, Inčukalns, Inčukalna novads;
2.2.4. Amatniecības kioska Nr.4 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā, nomu ar B.B. (..);
Ņemot vērā minēto, 2016.gada 10.augustā Siguldas novada dome uz trīs gadiem noslēdza nomas
līgumus:
3.1. Nr.2016/695, par amatniecības kioska Nr.4 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā, nomu ar
B.B., reģistrācijas kods: (..);
3.2. Nr.2016/696, par amatniecības kioska Nr.2 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā, nomu ar SIA
„SORTUS”, reģ. Nr. 40103565635;
3.3. Nr.2016/698, amatniecības kioska Nr.1 (9 m2 platībā) Pils ielā 16, Siguldā, nomu ar IU
„Valenti V”, reģ. Nr. 40002069164;
3.4. Nr.2016/699, par amatniecības kioska Nr. 3 (9 m2 platībā), Pils ielā 16, Siguldā nomu ar IU
“Priedes I”, reģ. Nr. 40002068756.
2016.gada 27.decembrī Siguldas novada Dome un IU “Priedes I”, reģ. Nr. 40002068756, parakstīja
vienošanos par 2016.gada 10.augusta Siguldas novada Domes un IU “Priedes I” noslēgtā nomas
līguma Nr.2016/699 (par amatniecības kioska Nr. 3 (9 m2 platībā), Pils ielā 16, Siguldā, nomu),
izbeigšanu.
Pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkotā atklātā konkursa „Siguldas Pils kompleksa ēku
pārbūve un teritorijas labiekārtošana Pils ielā 16, Siguldā” (identifikācijas Nr. SND 2016/09/AK)
rezultātiem, kā arī Siguldas novada Domes un Pilnsabiedrības “RERE BŪVE 1”, vienotais
reģistrācijas Nr.40103824432, 2016.gada 22. decembrī noslēgto līgumu Nr.2048 Par Siguldas Pils
kompleksa ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu Pils ielā 16, Siguldā, ir uzsākta Siguldas Pils
kompleksa ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
līdz ar to ir radušies apstākļi, ka ielu tirdzniecības vietu/kiosku lietošana nomas līgumos
paredzētajam mērķim – amatnieku suvenīru darbnīcas iekārtošanai, darbības nodrošināšanai un
amatnieku izgatavotās produkcijas tirdzniecībai – no nomnieku puses nav iespējama, attiecīgi,
nepieciešams lemt par 3.punktā minēto nomas līgumu darbības apturēšanu līdz pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas darbu Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pabeigšanai.
Civillikuma 1587.pants paredz, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt
apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai
pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. Vienlaikus, Civillikuma
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1574.pants paredz, ja nosacījuma izpildīšanai nolikts zināms termiņš, tad tas ir jāievēro, bet, ja to
neievēro, nosacījums uzskatāms par neizpildītu. Pie tam tomēr jāatskaita laiks, pa kuru parādnieks
bez savas vainas bijis kavēts to izpildīt.
7. Siguldas novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek
saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” 9.punkts paredz, ka nepieciešamības
gadījumā pašvaldības izpilddirektors ar savu rīkojumu ir tiesīgs noteikt papildu ielu tirdzniecības
vietas publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.pantu,
Civillikuma 1574., 1587.pantu, Siguldas novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.15
“Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”, kā arī saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,
§14), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos starp Siguldas novada Domi un B.B., reģistrācijas kods: (..), par nomas
līguma Nr.2016/695 darbības apturēšanu no 2017.gada 6.marta līdz pārbūves un teritorijas
labiekārtošanas darbu Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pabeigšanai, paredzot, ka
nomnieks tiek atbrīvots no nomas maksas samaksas uz nomas līguma darbības apturēšanas
laiku;
2. Noslēgt vienošanos starp Siguldas novada Domi un SIA „SORTUS”, reģ. Nr. 40103565635,
par nomas līguma Nr.2016/696 darbības apturēšanu no 2017.gada 6.marta līdz pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas darbu Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pabeigšanai, paredzot,
ka nomnieks tiek atbrīvots no nomas maksas samaksas uz nomas līguma darbības apturēšanas
laiku;
3. Noslēgt vienošanos starp Siguldas novada Domi un IU „Valenti V”, reģ. Nr. 40002069164, par
nomas līguma Nr.2016/698 darbības apturēšanu no 2017.gada 6.marta līdz pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas darbu Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pabeigšanai, paredzot,
ka nomnieks tiek atbrīvots no nomas maksas samaksas uz nomas līguma darbības apturēšanas
laiku.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei J.Zarandijai ar rīkojumu noteikt papildu trīs ielu
tirdzniecības vietas, līdz lēmuma 1. – 3.punktā minēto nomas līgumu darbības atjaunošanai, ar
tiesībām veikt šādu preču realizāciju: Siguldas novadā gatavoti amatniecības darinājumi,
Siguldas novadā gatavoti mākslas priekšmeti, Siguldas novadā ražoti suvenīri ar Siguldas vai
Latvijas tematiku, stāvlaukumā pie Pils kompleksa, Pils ielā 16, Siguldā, paredzot:
4.1. 1. ielu tirdzniecības vietu - IU „Valenti V”, reģ. Nr. 40002069164;
4.2. 2. ielu tirdzniecības vietu – SIA „SORTUS”, reģ. Nr. 40103565635;
4.3. 3. ielu tirdzniecības vietu - B.B., reģistrācijas kods: (..).
5. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktori L.Skrodeli.
10.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā “Par piedalīšanos
projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas
apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 31.01.2017. lēmumu Nr. 39-2-60/727
“Par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu”, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas
novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā “Par piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta
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pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma
piešķiršanu” (prot.Nr.16, §9).
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas
noteikumi”” Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz uzņēmēju vajadzībām” otro projektu
iesniegumu ierobežotas atlases kārtu “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālās
nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Siguldas novada Domes sagatavotā projekta iesnieguma “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” (turpmāk – projekts) kopējās
izmaksas ir 730 770,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 502 606,95 EUR, no tām Eiropas
reģionālā attīstības fonda finansējums 427 215,89 EUR, jeb 85%, valsts budžeta dotācija 15 078,21
EUR, jeb 3% un pašvaldības līdzfinansējums 60 312,85 EUR no kopējām attiecināmajām izmaksām;
projekta publiskās neattiecināmās izmaksas 112 023,79 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas
116 139,21 EUR.
Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātās projektu iesniegumu atlases
kārtas nosacījumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas
2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 92 “Asfaltēto ielu (Zinātnes iela, Dārza iela, Televīzijas
iela, Līvkalna iela, Kalna iela, Atbrīvotāju iela, Vizbuļu iela u.c.) pārbūve prioritārā secībā, saskaņā ar
Investīciju plānu”, Nr. 105 “Investīciju piesaistei nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana – ar
uzņēmējdarbības vidi saistītu ielu rekonstrukcija (Zinātnes iela, Lauku iela, Mazā Gāles iela u.c.)”,
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu
(prot. Nr.3, §15), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt Siguldas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmuma “Par piedalīšanos projektā
„Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās
teritorijās” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.16, §9) 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“2.Paredzēt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 12% apmērā, jeb 60 312,85 EUR un
priekšfinansējumu 10% apmērā, jeb 42 722,00 EUR no kopējās projekta attiecināmo izmaksu
summas un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai – 270 884,65 EUR apmērā (tajā skaitā
projekta publiskās neattiecināmās izmaksas 112 023,79 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas
116 139,21 EUR.”
11.§
Par piedalīšanos projektā „ Allažu Tautas nama ēkas vienkāršotā atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana” un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai pilnveidotu kultūras pasākumu norisi un nodrošinātu to pieejamību Siguldas novada Allažu
pagastā un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātās projektu iesniegšanas
2.kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai
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konkursa nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību
Nr.39 “Kultūras iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” un saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,
§16), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu iesniegšanas 2.kārtā
Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai
ar projekta iesniegumu „Allažu Tautas nama ēkas vienkāršotā atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana”;
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta attiecināmo
izmaksu summas – 5 000,00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 50 000,00 EUR,
no kā plānotais finansiālais atbalsts no ELFLA – 45 000,00 EUR jeb 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
3. Pēc projekta apstiprināšanas 2018.gadā projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.
12.§
Par piedalīšanos projektā „Mores Amatu mājas pārbūves projekta II kārta – aprīkojuma un
mēbeļu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko un izglītības aktivitāšu uzlabošanai un dažādošanai
Mores pagastā” un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai pilnveidotu sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un izglītības aktivitāšu dažādošanu un
nodrošinātu to pieejamību Siguldas novada Mores pagastā un saskaņā ar Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrības izsludinātās projektu iesniegšanas 1.kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai konkursa nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī pamatojoties uz
Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 27 “Kopienas
centru (dienas, higiēnas un resursu) izveide”, Nr. 30 “Sociālo pakalpojumu pilnveidošana ģimenēm ar
bērniem” un saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
1.marta atzinumu (prot. Nr,3, §17), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piedalīties Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projektu iesniegšanas 2.kārtā
Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai
ar projekta iesniegumu „Mores Amatu mājas pārbūves projekta II kārta – aprīkojuma un
mēbeļu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko un izglītības aktivitāšu uzlabošanai un dažādošanai
Mores pagastā”;
2. Paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta attiecināmo
izmaksu summas – 3 000,00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 30 000,00 EUR,
no kā plānotais finansiālais atbalsts no ELFLA – 27 000,00 EUR jeb 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
3. Pēc projekta apstiprināšanas 2018.gadā projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē.
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13.§
Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Lēmuma projekts ir sagatavots, ņemot vērā nepieciešamību precizēt Uzņēmēju konsultatīvās
padomes sastāvu, jo saskaņā ar Siguldas novada domes 2014.gada 28.maija nolikuma „Siguldas
novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 5.2.3.apakšpunktu, Uzņēmēju konsultatīvās
padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot, ja tas gada laikā apmeklē mazāk nekā 75% no
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdēm.
Dome konstatē:
1. Veicinot novada uzņēmējdarbības vides attīstību un dialogu starp pašvaldību un novada
uzņēmējiem, 2014.gadā ir izveidota Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome - ar
Siguldas novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu ir apstiprināts „Siguldas novada
Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums), savukārt ar 2014.gada
13.augustā ar Siguldas novada domes lēmumu „Par Siguldas novada Uzņēmēju
konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu” ir apstiprināts Siguldas novada
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs.
2. Nolikuma 5.2.3.apakšpunkts paredz, ka Padomes locekli no pienākuma pildīšanas var
atbrīvot, ja to pieprasa Domes priekšsēdētājs uz rakstiska iesnieguma pamata, ja dalībnieks
gada laikā apmeklē mazāk nekā 75% no Padomes sēdēm. Attiecīgi, no Padomes locekļa
pienākumu pildīšanas ir atbrīvojami: Ilmārs Samsonovs, SIA „Husvik” valdes loceklis;
Dainis Paeglītis, SIA „Māras brieži” valdes loceklis; Ilze Aizsilniece, Z/S „Graudiņi”
īpašniece.
3. Nolikuma 4.4.apakšpunkts paredz, ka Padomes sastāvu iesaka Siguldas novada pašvaldības
aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” un apstiprina Siguldas novada dome, ņemot vērā
profesionālās kompetences un pieredzi uzņēmējdarbībā. Attiecīgi, Padomes sastāvs būtu
papildināms ar: Dagniju Nuķi, SIA “BARAKUDA M” valdes locekli; Alekseju Mjaļiku,
SIA “A25” valdes locekli; Reini Ādamsonu, SIA “DAMSON” valdes priekšsēdētāju.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo daļu,
Siguldas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības
nolikums” 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Siguldas novada
domes 2014.gada 28.maija nolikuma „ Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”
4.4. un 5.2.3.apakšpunktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §18), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
1.1. Imants Rendenieks, SIA “Vita Mārkets” valdes priekšsēdētājs;
1.2. Jānis Libkovskis, A/S “Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs;
1.3. Ojārs Bērziņš, SIA “Latgranula” direktors;
1.4. Gunārs Dzenis, SIA “Kokpārstrāde 98” valdes loceklis;
1.5. Ēriks Čoders, KKS “Allažu saime” valdes priekšsēdētājs;
1.6. Sandis Jansons, SIA “LM Center” valdes loceklis;
1.7. Ieva Straupe-Lūse, SIA “Baltu rotas” direktore;
1.8. Kaspars Rumba, SIA “Deloitte Latvia” projektu vadītājs;
1.9. Inese Smilškalne, zvērināta advokāte;
1.10.
Kristīne Ragaine-Volnianko, SIA „Pierīgas Lauku konsultāciju birojs” vadītāja;
1.11.
Normunds Saukāns, SIA ''KREISI METALL'' pārstāvis Latvijā;
1.12.
Dzintra Kokta, pašnodarbināta persona;
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1.13.
Dagnija Nuķe, SIA “BARAKUDA M” valdes locekle;
1.14.
Aleksejs Mjaļiks, SIA “A25” valdes loceklis;
1.15.
Reinis Ādamsons, SIA “DAMSON” valdes prieksēdētājs.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada domes 2014.gada 13.augusta lēmumu „Par Siguldas
novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 16.§).

14.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Siguldas novadā" precizētās redakcijas 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), ar Siguldas novada
domes 2017.gada 8.februāra lēmumu (prot. Nr.3, §24) tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4 “Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu saistošie noteikumi tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 2017.gada 22.februārī
Siguldas novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktos
iebildumus un precizēja saistošo noteikumu redakciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §19), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt precizēto redakciju Siguldas novada domes 2017.gada 8februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā" .
2. Publicēt precizētos Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra saistošos noteikumus Nr.4
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā".
15.§
Par ielu tirdzniecības kioska iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi 2017.gada 23.februāra Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, §2), Siguldas novada domes 2017.gada 1.marta sēdes
lēmumu “Par līguma pirmstermiņa laušanu” (prot. Nr.4, §1) un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi
par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10., un 60.punktu, kā arī apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §20), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot izsolē nomas tiesības uz 1 ielu tirdzniecības kiosku Ausekļa ielā 6, Siguldā,
kad. apz. 8015 002 0086 uz 3 gadiem.
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2. Noteikt izsoles sākotnējo nomas maksu (nosacīto sākumcenu) par 1 (vienu) ielu
tirdzniecības kiosku mēnesī – 51,32 EUR (piecdesmit viens euro un 32 centi) un PVN.
3. Apstiprināt ielu tirdzniecības kiosku Ausekļu ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles
noteikumus.
4. Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domes sēdi atstāj deputāts G.Zvejnieks. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.
16.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 14.decembra iekšējos noteikumos
Nr.11/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada
pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu”
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, nepieciešams veikt grozījumus 2016.gada 14.decembra
Siguldas novada domes iekšējos noteikumos Nr.11/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g. apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta trešo daļu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §21), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt grozījumus 2016.gada 14.decembra Siguldas novada domes iekšējo noteikumu
Nr.11/2016 „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības
iestāžu pieejas karšu lietošanu” 24.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“24. Par pieejas kartes izsniegšanu personai jāiemaksā 5,00 EUR drošības nauda. Šo summu persona
var atgūt 12 mēnešu laikā no pieejas kartes saņemšanas brīža, uzrādot čeku un nododot atpakaļ
pieejas karti nesabojātā stāvoklī. No drošības naudas samaksas atbrīvotas Siguldas novadā
nedeklarētas personas, kurām pieejas karte nepieciešama darba pienākumu veikšanai, kā arī tās
Siguldas novadā nedeklarētās personas, kuras ir Siguldas novada izglītības iestāžu 1. klases skolēnu
vecāki, aizbildņi (likumiskie pārstāvji) vai pavadošās personas.”
17.§
Par grozījumiem 2013.gada 20.marta Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Siguldas novada domes Izglītības pārvalde 2017.gada 24.februārī ir saņēmusi Mores
pamatskolas direktores T.Blūmas iesniegumu Nr.7.1.-1./587, kurā lūgts, pamatojoties uz to, ka Mores
pamatskolā izglītības programmas tiek realizētas trijās ēkās, veikt grozījumus 2013.gada 20.martā ar
Siguldas novada Domes lēmumu (prot. Nr.6, §7) apstiprinātajā Mores pamatskolas 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,
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ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §1) un
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,
§22), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
Izdarīt 2013.gada 20.marta Siguldas novada Mores pamatskolas nolikumā (prot. Nr.6, §7)
šādus grozījumus un papildināt nolikumu ar 4.1punktu šādā redakcijā:
„4.1 Iestāde vispārējas izglītības programmas īsteno šādās adresēs:
4.1.1 Iestādes juridiskajā adresē;
4.2.1 Siguldas ielā 3, Morē, Siguldas novadā, LV-2170;
4.3.1 Siguldas ielā 13, Morē, Siguldas novadā, LV-2170.”
18.§
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”
realizēšanas finansēšanas plāna izmaiņām, ir nepieciešams precizēt, izdarot grozījumus Siguldas
novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par kredīta ņemšanu” (prot. Nr.2, §18).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 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 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §23), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
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):
1. Grozīt lēmuma 1. punktu:
“1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē 6 592 993,00 EUR (seši miljoni pieci simti
deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā (t.sk.PVN), projekta
“Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku” īstenošanai:”
2. Izslēgt lēmuma 1.2. punktu.
“1.2. kā prioritārajam investīciju projektam “Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema
enerģijas patēriņa ēku”, 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) apmērā.”
3. Grozīt lēmuma 1.3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“1.3. kā kultūras iestādes investīciju projektam “Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema
enerģijas patēriņa ēku”, 939 484,00 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti
astoņdesmit četri euro) apmērā, kas ir 60% no projekta kopējās atlikušās summas 1 565 807,25
EUR (viens miljons pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 25 euro
centi), atlikušo summu - 626 323,25 EUR (seši simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit
trīs euro un 25 euro centi) finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”
19.§
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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 novada administrācijas un kultūras nama ēkas vienkāršotā
atjaunošana Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” realizēšanas finansēšanas plāna
izmaiņām, ir nepieciešams precizēt, izdarot grozījumus Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra
lēmumā “Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr.2, §30).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 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, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 1.marta atzinumu
(prot. Nr.3, §24), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, 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, §30):
1. Grozīt lēmuma 1. punktu:
“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 219 359,00 EUR (divi simti deviņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit
deviņi euro) apmērā (t.sk.PVN).”
2. Papildināt lēmumu ar 6. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“6. Noteikt projektu “Siguldas novada administrācijas un kultūras nama ēkas vienkāršotā
atjaunošana Zinātnes ielā 7 Siguldas pagastā, Siguldas novadā” kā Siguldas novada
pašvaldības 2017.gada prioritāro investīciju projektu.”
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 2.daļas 3.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 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,
§25), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Pils ielas (krustojums ar Pils, Cēsu,
Līvkalna ielām) apļveida krustojuma atjaunošanu Siguldā, Siguldas novadā”
105 805,00 EUR (simtu pieci tūkstoši astoņi simti pieci euro) apmērā (t.sk.PVN),
kas ir 75% no kopējās projekta izmaksu summas 141 075,36 EUR (simtu četrdesmit
viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro un 36 centi) EUR (t.sk.PVN) kā ceļu
investīciju projektam.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada aprīļa mēnesim.
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3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
aprīļa mēnesi.
4. Noteikt kredīta izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
21.§
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 2.daļas 3.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 1.marta atzinumu (prot. Nr.3,
§26), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē “Pulkveža Brieža ielas (krustojums ar
Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielām) apļveida krustojuma atjaunošanu
Siguldā, Siguldas novadā” 93 510,00 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti
desmit euro) apmērā (t.sk.PVN), kas ir 75% no kopējās projekta izmaksu summas
124 680,41 EUR (simtu divdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 41
centi) EUR (t.sk.PVN) kā ceļu investīciju projektam.
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada aprīļa mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018.gada
aprīļa mēnesi.
4. Noteikt kredīta izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
22.§
Par Komercdarbības atbalsta kontroles pasākumiem
Jautājums izslēgts no darba kārtības
23.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 23.novembra lēmumā “Par pašvaldības
aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra””
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2016.gada 23.novembra lēmumu “Par Siguldas
novada Domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības
aģentūra” nolikums” apstiprināšanu” (prot. Nr. 18, §21), ir nepieciešams noteikt datumu, ar kuru
notiek pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra” grāmatvedības uzskaites pievienošana
Siguldas novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai, kā arī pienākumu pašvaldības
aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” sastādīt slēguma finanšu pārskatu un Siguldas novada
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Domes Finanšu pārvaldei pienākumu pārņemt grāmatvedības uzskaites datus un nodrošināt
turpmāko grāmatvedības uzskaiti centralizēti.
Dome konstatē:
1.
2016.gada 5.augustā ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta Uzziņa par priekšnodokļa
atskaitīšanu Siguldas Sporta kompleksa būvniecībai.
2.
2016.gada 23.novembrī Dome ir pieņēmusi lēmumu “Par pašvaldības aģentūru
“Siguldas Attīstības aģentūra”(prot.Nr.18, §24), kurā nolemts lūgt Valsts ieņēmumu
dienestam izslēgt pašvaldības aģentūru “Siguldas Attīstības aģentūra”,
reģ. Nr. 90010201940, juridiskā adrese Ausekļa ielā 6, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, no pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistra, nododot visas savas
reģistrēta pievienotā vērtības nodokļa maksātāja tiesības un saistības Siguldas novada
Domei, reģ.Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, kā arī Siguldas novada Domei pārņemt pašvaldības aģentūras “Siguldas
Attīstības aģentūra” atskaitīto priekšnodokli, kā arī pienākumu veikt tālāko uzskaiti
un korekcijas atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 102.panta nosacījumiem,
un pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktorei L.Skrodelei
informēt aģentūras darbiniekus par izmaiņām aģentūras nodokļu maksātāja statusā un
nodrošināt grozījumu veikšanu darba līgumos, svītrojot aģentūras pievienotā vērtības
nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, Pievienotās vērtības nodokļu likuma
99.panta pirmo daļu, 102.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §28), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt Siguldas novada domes 2016.gada 23.novembra lēmumu “Par pašvaldības aģentūru
“Siguldas Attīstības aģentūra”” (prot.Nr.18, §24) un papildināt to ar sekojošiem punktiem sekojošā
redakcijā”:
“4. Noteikt, ka pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” grāmatvedības uzskaite
tiek iekļauta Siguldas novada pašvaldības centralizētajā grāmatvedības uzskaites sistēmā
ar 2017.gada 1.martu;
5. Pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktorei L.Skrodelei nodrošināt
slēguma finanšu pārskata sastādīšanu uz 2017.gada 28. februāri;
6. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei nodrošināt visu Pašvaldības aģentūras
“Siguldas Attīstības aģentūra” grāmatvedības uzskaites datu pārņemšanu 2017.gada
1. martu;
7. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei nodrošināt Pašvaldības aģentūras “Siguldas
Attīstības aģentūra” grāmatvedības uzskaiti no 2017.gada 1. marta.”
24.§
Par līguma slēgšanu ar Lauksaimniecības datu centru
Ziņo: Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece K.Baltiņa
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 17.punktu suņa īpašnieks (juridiskai personai- pilnvarota persona)
nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu mēnešu
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vecuma sasniegšanai. Iepriekš norādīto Ministru kabineta noteikumu 11.punkts paredz, ka vietējā
pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus,
kam implantēta mikroshēma, savukārt 12.punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība ar datu centru var
noslēgt līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.
Maksa par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju datu bāzē ir 3,50 EUR (trīs euro, 50 centi),
kas noteikta Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.880 “Lauksaimniecības datu
centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 1.6. apakšpunktā.
Lai nodrošinātu efektīvāku klientu apkalpošanu un pakalpojumu pieejamību, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 2., 11., 12. un 18.punktu, Ministru
kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas
pakalpojumu cenrādis” 1.6.apakšpunktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr. 3, §29), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar Lauksaimniecības datu centru, reģ. Nr. 90001840100, par mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrāciju datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju.
2. Noteikt, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija datubāzē un maksas iekasēšana tiek veikta
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, LV2150.
25.§
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā “Pieteikumu sagatavošana
Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece I.Krišāne
Siguldas novada Kultūras konsultatīvā padome savā 2017.gada 9.februāra sēdē ieteica Siguldas
novada pašvaldībai Siguldas spieķa darināšanu ierakstīt Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā kā tradicionālās amatniecības prasmi un piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
projektu konkursā “Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstam”.
Dome konstatē:
1. 2017.gadā Valsts Kultūrkapitāla fondā izveidota mērķprogramma Nacionālā nemateriālā
kultūras mantojuma saraksta pieteikuma sagatavošanai. Mērķprogrammas mērķis ir veicināt
Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Šī mērķa
realizēšanai tiek finansēti projekti, kas nodrošina kvalitatīvu pieteikumu sagatavošanu
Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.
2. Siguldas novada Kultūras pārvalde ir sagatavojusi pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fonda
izsludinātajam projektu konkursam “Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstam” (Projekta paredzamais īstenošanas laiks - no 2017.gada
27.marta līdz 2017.gada 31.jūlijam), plānojot no Valsts kultūrkapitāla fonda piesaistīt
1730,00 EUR pieteikuma sagatavošanai, lai Siguldas spieķa darināšanu ierakstītu Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā kā tradicionālās amatniecības prasmi;
3. Papildu finansējums no pašvaldības nav nepieciešams, kā līdzfinansējums projekta pieteikumā
norādīti esošie Siguldas novada Kultūras pārvaldes finanšu un materiālie resursi;
4. Pozitīva projektu konkursa rezultāta gadījumā Siguldas novada Kultūras pārvalde plāno
Siguldas spieķa darināšanu kā nemateriālā kultūras mantojuma elementu Nacionālajam
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nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam pieteikt 2018.gadā, vienojoties ar Turaidas
muzejrezervātu par elementa materiālu saglabāšanas vietu un veidu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī
pamatojoties uz “Siguldas novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam” rīcību U.1.7. “Saglabāt
un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas”, “Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģija
2016. – 2020.gada” rīcību U.4. “Veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras mantojuma saglabāšanai un
ilgtspējīgai attīstībai” un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 1.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.3, §4), kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 1.marta
atzinumu (prot. Nr.3, §30), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
Atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
“Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”.

26.§
Par īstermiņa 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” realizācijas finansēšanas plāna izmaiņām – projekta iesniegums ir
iesniegts Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā, bet līgums par Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansējumam vēl nav noslēgts, ir nepieciešams ņemt īstermiņa kredītu Valsts Kasē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
budžetu un finanšu vadību” 36.panta 3¹.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, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §31),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē 1 965 000,00 EUR (viens miljons
deviņi simti sešdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā (t.sk.PVN), Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējumam iesniegtā projekta “Siguldas Pils kompleksa ēku
pārbūves un teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi” īstenošanai,
kas sastāda prognozējamo 50% daļu no projekta izmaksām 2017.gadā – 3 934 346,00
EUR (trīs miljoni deviņi simti trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro).
2. Kredītu lūgt kā īstermiņa kredītu uz 2017.gadu ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt 2017.gadā.
3. Kredītu garantēt ar Siguldas novada domes budžeta līdzekļiem.

27.§
Par amatalgas noteikšanu sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” vadītājam
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 ”Noteikumi par valsts un
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pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība” un
ievērojot Siguldas novada Domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma “Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” 37.punkta nosacījumus, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §32), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” vadītāja
amatalgu.
2. Noteikt, ka amatalga piemērojama no 2017.gada 1.janvāra.

28.§
Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo
kultūras un izklaides pasākumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21.
panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §5) un ņemot vērā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 1.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, §33), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās
struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādi.
2. Noteikt, ka ar lēmuma 1.punktu apstiprinātais cenrādis un tajā noteiktās atlaides nav
piemērojamas tām biļetēm, kuru iepriekš pārdošana ir uzsākta līdz 2017.gada 28.februārim.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 9.oktobra Siguldas novada domes sēdē apstiprināto
lēmumu „Par Siguldas novada kultūras iestāžu organizēto tradicionālo kultūras un izklaides
pasākuma cenrāža noteikšanu”.
4. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāju I. Ārgali.

29.§
Par Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi
Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā
Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” precizētās redakcijas
apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ar Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra lēmumu (Nr.3, 12.§) “Par grozījumiem
Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”” tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3 “Grozījumi Siguldas
novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada
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pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējam””.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu saistošie noteikumi tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saskaņošanas gaitā tika
konstatēta nepieciešamība precizēt saistošos noteikumus.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu, Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §6), kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 1.marta atzinumu (prot. Nr.3, §34), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt precizēto redakciju Siguldas novada Domes 2017.gada 8.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.3 „Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējam””.
2. Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.20
Nākamā kārtējā domes sēde – 2017.gada 22.martā
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa

25

