2017.gada 22.martā

Siguldā

Nr.5

Siguldas novada domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Zilvers, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Ēriks Čoders, Ināra
Paegle, Ņina Balode, Māris Malcenieks, Jānis Lazdāns, Ilze Aizsilniece, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts,
Guntars Zvejnieks
Nepiedalās: Dainis Dukurs, Indra Ozoliņa - darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, Juridiskās pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes
juriste Inese Lazdāne, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Būvniecības kontroles nodaļas
vadītāja Rudīte Bete, Nekustamā īpašuma speciāliste Revita Jakupāne, Investīciju nodaļas vadītāja
Inga Pole, Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale, Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Zane
Krauze, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Kristīne Baltiņa, Galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne
Freiberga, datortīklu speciālists Dzintars Strods
Piedalās: Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs, P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele,
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta speciāliste Ina Stupele
Protokolē: Domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.10
Darba kārtība:
1. Par zemes gabala nodošanu īpašumā
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Par zemes gabala nodošanu īpašumā
kopīpašuma domājamai daļai.
3. Par zemes gabala nodošanu īpašumā
kopīpašuma domājamai daļai.
4. Par zemes gabala nodošanu īpašumā
kopīpašuma domājamai daļai.
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
6. Par nomas līguma pārjaunojumu.

bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta

7. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.–
2017.gadam precizēšanu.
8. Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
9. Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu izskatīšanu.
10. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
11. Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas
un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
13. Par INT-HERIT projekta finansējumu.
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu.
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10 A, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu.
16. Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmuma Nr.6
(prot.Nr.20) apstrīdējumu.
17. Par naudas balvu piešķiršanu.
18. Par naudas balvu piešķiršanu.
19. Par naudas balvu piešķiršanu.
20. Par naudas balvu piešķiršanu.
21. Par naudas balvu piešķiršanu.
22. Par kredīta ņemšanu.
23. Par līdzekļu piešķiršanu vēlēšanu kabīņu iegādei.
24. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā
kultūras projektu konkursā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras
programma 2017”.
25. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
26. Par SIA „Saltavots” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz izslēgt no darba kārtības
jautājumu Nr.12 “Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu”, pamatojoties uz Juridiskās pārvaldes
lūgumu, un papildināt sēdes darba kārtību ar 5 (pieciem) jautājumiem: Nr.27 “Par saistošo noteikumu
“Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”; Nr.28 “Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu”;
Nr.29 “Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu”; Nr.30 “Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas
novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”; Nr.31 “Par pagaidu ierobežojumu
noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus pa Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem
ceļiem ar grants segumu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.12 “Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu
“Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu”;
2. papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
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27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu”.
28. Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
30. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
31. Par pagaidu ierobežojuma noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus pa
Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu.

1.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi I.P. (..), 2017.gada 10.februāra 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” (prot. 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 (..) I.P. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2005. gada 7. jūlijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.675-1, kadastra numurs 8015 900
2013.
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. I.P. 2016.gada 29.novembrī ir veicis 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” (prot. Nr.16, §11), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2017.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.3, §1), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §1), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar I.P. par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (..).
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2.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi S.A. (..) 2017.gada 15.februāra 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” (prot. 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 (..) S.A. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2012. gada 4. jūnijā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.675-22, kadastra numurs 8015
900 0082.
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. S.A. 2017.gada 15.februārī ir veicis 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” (prot. Nr.16, §11), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2017.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.3, §2), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §2), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar S.A. par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (..).
3.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi T.R. (..) 2017.gada 9.februāra 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” (prot. 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
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novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai.
2. Dzīvokļa īpašums (..) T.R. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2005. gada 9. novembrī ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.675-23, kadastra numurs 8015
900 2127.
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. T.R. 2017.gada 17.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” (prot. Nr.16, §11), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2017.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.3, §3), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §3), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar T.R. par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (..).
4.§
Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis Ē.Čoders
Izskatījusi R.T. (..) 2017.gada 10.februāra 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” (prot. 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 (..). R.T. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas 2012. gada 24. augustā ir
nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.675-25, kadastra numurs 8015
900 2911.
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. R.T. 2016.gada 1.decembrī ir veicis 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” (prot. Nr.16, §11), Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
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2017.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.3, §4), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §4), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar R.T. par zemes gabala Strēlnieku iela 7, Siguldā, Siguldas novadā,
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (..).

5.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot J.B. (..) 2017.gada 27.janvāra iesniegumu par zemes iznomāšanu Strēlnieku ielā 11 B,
Sigulda, Siguldas novads, bērnudārza “Pīlādzītis” būvju uzturēšanai, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000090878 zemes gabala Strēlnieku iela 11 B, Sigulda, Siguldas
novads, platība ir 2200 m2, kadastra apzīmējums 8015 003 1637, īpašnieks ir J.B.
2. Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, uz zemes gabala
Strēlnieku iela 11 B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1637, atrodas
četras nojumes, kadastra apzīmējumi: 8015 003 0167 001, 8015 003 0167 002, 8015 003 1637
003, 8015 003 1637 004, kas saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstu Nr.100000159944, pieder Siguldas novada
pašvaldībai. Nojumes ir funkcionāli saistītas ar Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošo
zemes gabalu Strēlnieku iela 13, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 003
1634, uz kura atrodas pirmskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” bērnudārza ēka ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 1634 001.
3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības funkcija ir
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
4. Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas piezīme
nosaka, ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes
kadastrālās vērtības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
12.panta pirmās daļas 2.punktu un pirmās daļas piezīmi, Civillikuma 2112.pantu, apvienotās Finanšu
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §5), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Ar 2017.gada 27.martu noslēgt zemes nomas līgumu ar J.B. par zemes gabala Strēlnieku iela
11 B, Sigulda, Siguldas nov., platība 2200 m2, kadastra apzīmējums 8015 003 1637, nomu,
Siguldas novada pašvaldībai piederošās pirmsskolas izglītības iestādes “PĪLĀDZĪTIS” ar
adresi Strēlnieku iela 13, Sigulda, Siguldas novads, funkcionāli saistīto būvju uzturēšanai.
2. Noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 6% no zemes kadastrālās
vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
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3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar J.B.
4. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai reģistrēt Zemes nomas līgumu Zemesgrāmatā.
6.§
Par nomas līguma pārjaunojumu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot I.M. 2017.gada 9.februāra iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu Nākotnes ielā A, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 002
0304, dome konstatē:
1. Saskaņā ar 2009.gada 16.decembra Siguldas novada domes lēmumu (prot.Nr.3, §3)
„Par zemes gabalu piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pagastā”, zemes
vienība Nākotnes iela A, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 107 m2,
kadastra apzīmējums 8015 002 0304, ir piekritīga Siguldas novada pašvaldībai.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2007.gada 23.maija lēmumu (prot.Nr.3, §3)
„Par zemes iznomāšanu”, 2007.gada 2.augustā starp Siguldas novada Domi un O.M. ir
noslēgts Zemes nomas līgums Nr.71, ar kuru O.M. iznomāta zemes vienība Nākotnes
iela A, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 107 m2, kadastra apzīmējums
8094 002 0304, braucamā ceļa uzturēšanas vajadzībām piekļuvei pie O.M. īpašumā
esošās zemes vienības Nākotnes iela 52, Ķipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8094 002 0041.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000444803, nekustamā īpašuma ar adresi Nākotnes iela 52,
Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., platība 6037 m2, kadastra numurs 8094 002 0041,
īpašniece ir I.M. (pamats 2017.gada 12.janvāra mantojuma apliecība).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu un Siguldas novada 2011.gada 8.jūnija
saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (prot.11, §26) 3.3.punktu, kā arī apvienotās Finanšu
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §6), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Noslēgt Vienošanos par 2007.gada 2.augusta Zemes nomas līguma pārjaunojumu un aizstāt
līguma tekstā vārdus un skaitļus “O.M., personas kods (..), adrese (..)”, vārdiem un skaitļiem
“I.M., personas kods (...), adrese (..).”
2. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai organizēt Vienošanās par 2007.gada 2.augusta Zemes
nomas līguma pārjaunojumu noslēgšanu ar I.M.

7.§
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Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2011.– 2017.gadam
precizēšanu
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Ar Siguldas novada domes 2011.gada 23.marta lēmumu „Par latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam” (prot.Nr.6, §44) apstiprināts Latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.–2017.gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 15.punktu – pašvaldība reizi gadā pārskata
plānu un, ja nepieciešams, precizē to, kā arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē
paziņojumu par izmaiņām plānā.
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa ir sagatavojusi precizējumus
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas novadā 2011.–2017.gadam, balstoties uz
Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu
sugu izplatības datubāzē reģistrētiem iesniegumiem, 2016.gadā ar latvāni invadēto zemes platību,
kuros zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji neveica latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus,
novērtējumu, Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas noteiktā latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plāna programmas ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta sesto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 15.punktu un
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu
(prot. Nr.4, §7), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam” (prot.Nr.6, §44)
pielikumā „Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā 2011.–
2017.gadam”:
1.1. papildināt pielikuma VII. sadaļu ar punktiem 43.-72. un izteikt tos šādā redakcijā:
„43. 80940040822, Siljēkas-1,Siguldas pagasts, 01.01.2017.-31.12.2017., M, 0,2000,
44. 80940030052, Hollanderi-Ķirši, Siguldas pagasts, 01.01.2017.-31.12.2017., M, 0,8000,
45. 80940050134, Zīlītes, Siguldas pagasts, 01.01.2017.-31.12.2017., M, 0,0036,
46. 80940040592, Ganību iela 9, Siguldas pagasts, 01.01.2017.-31.12.2017., K, 0,1000,
47. 80940030254, Matiņu pirts, Siguldas pagasts, 01.01.2017.-31.12.2017., K, 0,5000,
48. 42660060001, Birznieki, Mores pagasts, 04.04.2017.-31.12.2017., K, 0,5000,
49. 80940040750, Pļavu iela 13, Siguldas pagasts, 01.04.2017.-31.12.2017., M, 0,1366,
50. 80940040832, Saulrītu iela 14, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,1450,
51. 80940040101, Kristas, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 4,4000,
52. 80150031852, Strēlnieku iela 48, Sigulda, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,1968,
53. 80150040213, Ventas iela 6A,Sigulda, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,1432,
54. 80150020146, Oši, Sigulda, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 1,2000,
55. 80150021529, Televīzijas iela 15, Sigulda, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,0900,
56. 80940030169, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,6700,
57. 80940030150, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K,10,5000,
58. 80940030153, Krišjāņi, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 31.08.2017., K, 3,6700,
59. 80940040096, Ķirši, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 8,9000,
60. 80940040229, Lejas Spriguļi, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 1,4400,
61. 80940030033, Vecaņņēni, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,1600,
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62. 80940030098, Lejnieki, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,2200,
63. 80940030014, Lorupe, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 2,9500,
64. 80940030207, Rīgas-Lugažu dzelzceļa 46-52.km, Siguldas pagasts, 15.05.2017. –
20.08.2017., K, 0,4500,
65. 80150023322, Siguldas stacija, Sigulda, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,0680,
66. 80940020253, Rīgas-Lugažu dzelzceļa 56-59.km, Siguldas pagasts, 15.05.2017. –
20.08.2017., K, 0,5900,
67. 80940040446, Priežmalas, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,2500,
68. 80940040090, Lejas Melngaiļi, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 3,3000,
69. 80940040095, Kalna Salas, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 2,9800,
70. 80940040276, Kalna Bērzi, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,0700,
71. 80940040580, Cīruļi-2, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,7300,
72. 80940040377, Vecļugas, Siguldas pagasts, 15.05.2017. - 20.08.2017., K, 0,1300.”
2. Publicēt paziņojumu par izmaiņām Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā Siguldas
novadā 2011.–2017.gadam oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

8.§
Par izmaiņām Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā
Ziņo: Galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Siguldas novada Domē 2017.gada 2.martā saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas
reģionālās nodaļas (turpmāk –VAAD) vēstule Nr.26-7.6.1.1./70 “Par invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas ekspertu grupu”, ar kuru VAAD informē, ka atsauc no dalības Invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas ekspertu grupā VAAD vecāko inspektori Irinu Petrovecu un deleģē dalībai
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupā VAAD vecāko inspektori Ingūnu Ulmani.
Ir nepieciešams mainīt Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. un 3. punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §8), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Izdarīt Siguldas novada domes 2016.gada 16.marta lēmumā “Par izmaiņām Invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā” (prot.Nr.4, §6) šādus grozījumus:
1. Ar 27.03.2017. izslēgt no Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva
grupas locekli - Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecāko inspektori Irinu
Petrovecu.
2. Ar 28.03.2017. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvu papildināt ar
grupas locekli - Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecāko inspektori
Ingūnu Ulmani.
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9.§
Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu izskatīšanu
Ziņo: Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Z.Krauze
Izskatījusi Siguldas novada Bāriņtiesas sagatavotu Pārskata ziņojumu par Siguldas novada
Bāriņtiesas darbu 2016.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
8.punktu, 23.punktu, 21.panta 27.punktu, Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, Sociālās komitejas
2017.gada 13.marta atzinumu „Par Siguldas novada Bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu
izskatīšanu” (prot.Nr.3, §1) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §9), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Pārskata ziņojumu par Siguldas novada Bāriņtiesas darbu 2016.gadā lēmuma
pielikumā pievienotā redakcijā un publicēt to Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.

10.§
Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā
Ziņo: Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Z.Krauze
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu, 9.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kā arī saskaņā ar Allas Ādamsones
02.03.2017. iesniegumu un Sociālās komitejas 2017.gada 13.marta atzinumu „Par pretendenta
atbilstību Siguldas novada Bāriņtiesas locekļa amatam izvērtēšanu” (prot.Nr.3, §2) un apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §10),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Ievēlēt Allu Ādamsoni par Siguldas novada Bāriņtiesas locekli no 23.03.2017.
2. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmumā „Par Siguldas novada
bāriņtiesas ievēlēšanu” un papildāt to ar punktu 1.3. šādā redakcijā:
„1.3. Alla Ādamsone, locekle”.
11.§
Par nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 17.marta Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, §1) un Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra
lēmumu „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā” (prot.Nr.3 §13), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 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, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu
(prot. Nr.4, §11), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
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I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma Purva ielā 21, Ķiparos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 002 0193, kas sastāv no zemes
gabala 0,1453 ha platībā, izsoles noteikumus.
2. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un
veikt izsoles procedūru.

12.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
Jautājums izslēgts no darba kārtības

13.§
Par INT-HERIT projekta finansējumu
Ziņo: Investīciju nodaļas vadītāja I.Pole
INT-HERIT projekts tiek īstenots pilsētvides attīstības programmas URBACT III ietvaros
sadarbībā ar Baenas pilsētu Spānijā (projekta vadošais partneris) un vēl septiņām citām Eiropas maza
un vidēja izmēra pilsētām.
INT-HERIT tīkla mērķis ir ieviest inovatīvus risinājumus kultūrvēsturiskā mantojuma
apsaimniekošanā, fokusējoties uz integrētu pieeju stratēģiju īstenošanā un nodrošinot kvalitatīvu
izaugsmi sociālajā un ekonomiskajā attīstībā.
INT-HERIT tīklā Siguldas novada pašvaldība (Siguldas novada domes 2016.10.12. lēmums
“Par piedalīšanos projektā “INT-HERIT”(prot. Nr.16, §8) iesaistās ar Siguldas pils kompleksa un
Jaunās pils stratēģijām, izvirzot problēmjautājumus saistībā ar to īstenošanu. Projekta 1.fāzes ietvaros,
iesaistot projekta vadošo ekspertu, ir apzināta esošā situācija, nodrošināta dalība projekta partneru
sanāksmē Mantovā (Itālijā) un sagatavots projekta 2.fāzes pieteikums. Pašvaldības mērķis ir maksimāli
augstā kvalitātē īstenot stratēģijās izvirzītos mērķus - īstenot pils kompleksa revitalizāciju, radot tajā
sociālekonomiski pamatotu un aktīvu vidi. (Integrēta pieeja, interešu turētāju līdzdalība, ietekmes
mērīšana, publisko-privāto partnerību instrumentu izpēte, finanšu inovāciju izpēte.)
INT-HERIT projekts tieši papildina SAM 5.6.2. sagatavošanā esošo projektu Siguldas pils
kompleksa ēku pārbūvei, revitalizācijai uzņēmējdarbības atbalstam, SAM 5.5.1. projekta ideju, kuras
ietvaros tiks restaurēta Jaunā pils, un EKII projektu Jaunās pils energoefektivitātes paaugstināšanai.
Lēmumu par projekta 2.fāzes īstenošanu plānots pieņemt URBACT programmas Uzraudzības
komitejā š.g. 2.jūnijā. Pozitīva lēmuma gadījumā Siguldas novada pašvaldībai būs pieejams kopējais
finansējums 66 950 EUR apmērā (7 950 EUR 1.fāzei; 59 000 EUR 2.fāzei), no kā ERAF finansējums
sastāda 85%, valsts budžeta finansējums 5%, pašvaldības finansējums 10%. Projekta 1.fāzē
neizmantotais finansējums automātiski kļūst pieejams 2.fāzes aktivitāšu īstenošanai.
Finansējums paredzēts Pils kompleksa stratēģijas īstenošanā iesaistīto cilvēkresursu
kapacitātes celšanai, starptautiska un vietēja līmeņa pieredzes apmaiņai, ārēju ekspertu piesaistei,
rīcības plāna izstrādei, publicitātes un atpazīstamības pasākumu īstenošanai, starptautiskās projekta
partneru tikšanās organizēšanai 2018.gada septembrī.
Lai piesaistītu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus Siguldas pils kompleksa attīstībai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
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5.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu, saskaņā ar Siguldas novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumu un saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot.
Nr.4, §13), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Projekta 2.fāzes apstiprināšanas gadījumā paredzēt projektā nepieciešamo līdzfinansējumu
10% apmērā jeb 6 695 EUR no kopējā projekta partnerim pieejamā finansējuma 66 950 EUR,
no kā 85% veido Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 5% valsts budžeta
finansējums;
2. Projekta 2017.gada aktivitāšu nodrošināšanai izmantot 1.fāzē neizmantoto finansējumu, kā arī
nodrošināt papildu līdzekļu piešķiršanu 2017.gada budžetā, projekta īstenošanai 2018.gadā un
2019.gadā paredzēt līdzekļus attiecīgi pašvaldības 2018.gada un 2019.gada budžetā.
14.§
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā nepieciešamību apstiprināt Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” (turpmāk arī – konkurss) vērtēšanas komisijas
sastāvu.
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra lēmumu (prot.Nr.3, §17) tika apstiprināts
jauns Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums
(turpmāk arī – Nolikums).
2. Nolikuma 5.punkts paredz, ka konkursa komisijas sastāvu apstiprina ar domes lēmumu.
3. Nolikuma 25.punkts noteic, ka konkursa komisijas sastāvu veido pieci tās locekļi un
komisijas sekretārs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
10.punktu, 21.panta pirmo daļu, Siguldas novada domes 2017.gada 8.februāra nolikuma “Siguldas
novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums” 5. un 25.punktu, kā arī
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4,
§14), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Agrita Vagoliņa, finanšu institūcijas “Altum” Rīgas reģionālā centra vadītāja, komisijas
loceklis;
2. Sandis Jansons, SIA “LM Center” valdes loceklis, komisijas loceklis;
3. Gundega Vanaga-Janberga, Siguldas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja,
komisijas loceklis;
4. Elita Gobzema, SIA “Venda 2” izpilddirektore, komisijas loceklis;
5. Mairita Kalhoja, SIA “Baltic Hospitality Group” valdes locekle, komisijas loceklis;
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6. Ina Stupele, Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, komisijas sekretārs.

15.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10 A, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 17.marta Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr. 4., §2), ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
zemes gabalu Skolas ielā 10 A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 2265, kas sastāv
no zemes gabala 0,0207 ha platībā un N.Dz. 2016.gada 1.decembra iesniegumu, dome konstatē:
1. Zemes gabals Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 2265,
sastāv no zemes vienības 0,0207 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2265. Īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas uz pašvaldības vārda Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000439879.
2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11. punktu a apakšpunktu
zemes gabals Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 2265 ir
zemes starpgabals.
3. Ar Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 7.marta lēmumu „Par zemes
iznomāšanu“ (prot.Nr.10, §4), N.Dz. tika nolemts iznomāt zemes gabalu Skolas ielā 10 A,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 2265, platība 0,0207 ha, uz 20 gadiem,
nosakot nomas maksu 4,27 EUR un pievienotās vērtības nodoklis.
4. Starp Siguldas novada Domi un N.Dz. 2017.gada 8.martā tika noslēgts zemes nomas līgums
par zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, nomu.
5. Saskaņā ar Siguldas novada Domes nodokļu administratores 2017.gada 14.martā sniegto
informāciju N.Dz. par iznomāto nekustamo īpašumu Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas
novadā, nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
6. Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā daļa” un III. sējumu „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, nekustamā īpašuma Skolas ielā 10A, Sigulda, Siguldas
novads, ar platību 0,0207 ha, kadastra numurs 8015 002 2265, plānotā/atļautā izmantošana
ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).
7. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja zemes gabala
Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, novērtēšanu.
8. Saskaņā ar SIA „Invest - Rīga Cēsis”, reģ. Nr. 44103018948, juridiskā adrese Rīgas ielā 4,
Cēsis, LV-4100, 2016.gada 23.decembrī novērtēja zemes gabalu Skolas ielā 10A, Siguldā,
Siguldas novadā, iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 490,00 EUR (četri simti deviņdesmit
euro). Zemes gabala novērtēšanas izdevumi sastāda 181,50 EUR (viens simts astoņdesmit
viens euro, 50 centi), t.sk. PVN.
9. Zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 2265, kas
sastāv no zemes vienības 0,0207 ha platībā nosacītā cena tiek noteikta 671,50 EUR (seši simti
septiņdesmit viens euro un 50 centi), kas sastāv no tirgus vērtības 490,00 EUR (četri simti
deviņdesmit euro) un izdevumiem par nekustamā īpašuma novērtēšanu 181,50 EUR (viens
simts astoņdesmit viens euro, 50 centi) t.sk. PVN.
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10. Zemes gabals Siguldas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 002 2265, kas
sastāv no zemes vienības 0,0207 ha platībā nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 1.panta vienpadsmito punktu, 2¹.panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu un apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22. martā atzinumu (prot. Nr.4, §15),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Skolas ielā 10A,
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 2265, kas sastāv no zemes
vienības 0,0207 ha platībā, par nosacīto cenu 671,50 EUR (seši simti septiņdesmit
viens euro un 50 centi) .
Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A,
Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojumu.
Zemes gabala atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai
N.Dz..
Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

16.§
Par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmuma Nr.6
(prot.Nr.20) apstrīdējumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Siguldas novada dome, izskatot administratīvo lietu, kas ierosināta uz I.K. (..) apstrīdēšanas
iesnieguma pamata par Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas (turpmāk – Komisija) 2016.gada
27.oktobra lēmuma Nr.6 (protokols Nr.20) atcelšanu, konstatēja:
1. Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 04.09.2016. saņemts I.K.
04.09.2016. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A.O. deklarēto dzīvesvietu īpašumā
(..) kā anulēšanas pamatojumu minot, ka persona sniegusi nepatiesas ziņas.
2. Komisija, izvērtējot I.K. 04.09.2016. iesniegumā minēto, tās rīcībā esošo informāciju
un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, 2.pantu, 11.panta pirmo
daļu un A.O. 21.09.2016. klātienē sniegto paskaidrojumu, ar 27.10.2016. lēmumu
atteikusi anulēt ziņas par A.O. deklarēto (..). Kā atteikuma iemesls ziņu anulēšanai
minēts, ka A.O. šajā adresē dzīvo un ir sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un
pašvaldību.
3. I.K. par minēto lēmumu 29.11.2016. Pašvaldības domei iesniegusi iesniegumu, ar kuru
apstrīd Komisijas 27.10.2016. lēmumu Nr.6 (protokols Nr.20) un Pašvaldības domei
lūdz minēto lēmumu atcelt. Apstrīdēšanas iesniegumā norādīts: 02.03.2011.
iepriekšējais nekustamā īpašuma īpašnieks E.K., parakstot nekustamā īpašuma
pieņemšanas – nodošanas aktu, nodeva nekustamo īpašumu atbrīvotu no trešajām
personām un viņu mantām. Īpašnieces ieskatā minētais apliecina, ka “A.O. nepatiesi
norādījis, ka Nekustamajā īpašumā dzīvo jau kopš 2000.gada, jo 2011.gada 2.martā
Nekustamajā īpašumā neatradās nedz trešās personas (tai skaitā A.O.), nedz šo personu
mantas (tai skaitā A.O. mantas)”. Īpašniece A.O. deklarēties īpašumā (..) atļauju nav
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devusi. Faktu, ka A.O. ir sniedzis nepatiesu informāciju, apliecina arī 23.05.2008.
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmums civillietā Nr.C04337107, ar kuru
nolemt ievest ieguvēju E.K. nekustamā īpašuma valdījumā. Pēc norādītajiem
apstākļiem iesniedzējas ieskatā “A.O. jau 2008.gada 23.maijā faktiski nedzīvoja
Nekustamajā īpašumā un ņemot vērā, ka uz Nekustamā īpašuma ievešanas valdījumā
brīdi nekustamajā īpašumā neatradās trešās personas, A.O. arī šobrīd nav tiesiska
pamata atrasties un būt deklarētam Nekustamajā īpašumā. Turklāt nav arī pierādīts,
ka A.O. dzīvotu Nekustamajā īpašumā, jo atbilstoši faktiskajai situācijai, A.O. sniedz
nepatiesu informāciju.”
4. Ievērojot iesniegumā norādītos iebildumus, lietā izšķirams jautājums par to, vai
Komisijai bija pamats atteikt ziņu anulēšanu par A.O. deklarēto dzīvesvietu īpašumā
(..).
5. Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka
administratīvais process iestādē noris saskaņā ar APL normām, ja speciālajās tiesību
normās nav noteikta cita kārtība. Deklarēto ziņu pārbaudi regulē Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 11.pants, kura pirmā daļa paredz, ka iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu. Pašvaldības dome, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī ar
pārbaudot ar I.K. apstrīdēšanas iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēja lietas
izspriešanai šādus būtiskus faktiskos apstākļus:
5.1. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem īpašumu (..) A.O. kā savu dzīvesvietu norādījis
10.04.2012. Minētās ziņas, kā to uzliek par pienākumu Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma Pārejas noteikumu 13.punkts, aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā 01.07.2016.,
fiksējot reģistrā reģistrēto adresi kā deklarēto dzīvesvietas adresi.
5.2. Lai pārbaudītu vai A.O. deklarētajā adresē dzīvo un ir sasniedzams, Pašvaldības
Sociālais dienests 19.12.2016. ieradās adresē (..). Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka
minētā persona deklarētajā adresē apdzīvo vienu istabu un virtuvi. Kā A.O. (pēc viņa
vārdiem Sociālā dienesta pārstāvim) norāda, viņš šajā mājvietā dzīvo jau 16 gadus. Arī
A.O. kaimiņi, kuri dzīvo tajā pašā mājā, apstiprina, ka A.O. īpašumā (..) dzīvo sen un
pastāvīgi. To, ka A.O. šajā adresē ir sasniedzams apstiprina arī apstāklis, ka A.O.
atsaucies uz Pašvaldības Pakalpojuma centra izsūtīto vēstuli un 21.09.2016. ieradies
personīgi sniegt paskaidrojumus Komisijas ierosinātās lietas ietvaros un norādījis, ka
īpašumā (..) dzīvo no 2000.gada, jo (pēc A.O. vārdiem) “tajā laikā bijusi vienošanās
ar L.P.”.
5.3. Pēc valsts datorizētās zemesgrāmatas nodaļas datiem L.P. ir bijusi nekustamā īpašuma
(..) īpašniece no 30.08.2001. Īpašuma tiesības izbeigtas pamatojoties uz Rīgas
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 23.05.2008. lēmumu lietā Nr.C04337101 C1905-08/16 un nostiprinātas par labu E.K. īpašuma valdījumā. Saskaņā ar Civilprocesa
likuma 74.2nodaļu ievešanu valdījumā nodrošina tiesu izpildītājs. Tiesu izpildītāja
izsniegts dokumentāls apliecinājums, kas apliecina E.K. ievešanu īpašuma valdījumā
un, ka īpašumā dzīvojošās personas nekustamo īpašumu ir atbrīvojušas – Pašvaldības
rīcībā nav. Saskaņā ar 11.03.2011. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas lēmumu
īpašuma tiesības E.K. izbeigtas un nostiprinātas par labu I.K.
5.4. Lai panāktu tiesisku un taisnīgu lietas izskatīšanu Pašvaldība lūdza Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk – Pārvalde), kā Iedzīvotāju reģistra datu kvalitātes
kontrolējošajai institūcijai, sniegt viedokli vai pie šādiem zināmiem lietas apstākļiem
ir anulējamas ziņas par A.O. deklarēto dzīvesvietu (..). Pārvalde, atbildot uz vēstulē
izteikto lūgumu, norādījusi, ka ņemot vērā to, ka persona deklarētajā dzīvesvietā
faktiski dzīvo, taču pastāv šaubas par personas tiesisko pamatu tur dzīvot, Pārvaldes
ieskatā starp deklarēto personu un īpašnieci pastāv civiltiesisks strīds, līdz kura galīgai
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atrisināšanai nav anulējamas ziņas par A.O. deklarēto dzīvesvietu uz I.K. iesnieguma
pamata.
6. Tā kā ierosinātajā lietā bija nepieciešams pārbaudīt iesniegumā norādīto apstākļu
atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pašvaldības domei nebija iespējams pieņemt
lēmumu ievērojot APL 64.panta pirmajā daļā noteikto viena mēneša termiņu. APL
64.panta otrā daļa, paredz, ka ja objektīvu iemeslu dēļ lēmumu nav iespējams pieņemt
viena mēneša laikā, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem
no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ievērojot minēto
tiesisko regulējumu, Pašvaldība pagarināja iesnieguma izskatīšanas un attiecīga
lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 28.03.2017.
7. Ņemot vērā lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, rīcībā esošos dokumentus, izdarot uz
to pamata šīs lietas juridisko izvērtējumu, dome secina:
Lai gan īpašums (..) nav A.O. īpašums, viņš šajā adresē ir sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību un kā norāda lietā esošā informācija, kas ir pretēja I.K. nekustamā īpašuma
īpašnieks E.K. nodevis I.K. atbrīvotu īpašumu no trešajām personām un viņu mantām, nav izšķiroša
nozīme, jo lietā konstatētie apstākļi apliecina pretējo.
Kā atzinis Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments savos prakses
apkopojumos lietās par dzīvesvietas deklarēšanu 2004-2015 (sk.17.lp), ja persona deklarētajā
dzīvesvietā faktiski dzīvo, taču pastāv šaubas par personas tiesisko pamatu tur dzīvot (deklarētās
personas un dzīvojamās telpas īpašnieka starpā ir civiltiesisks strīds), prezumējams, ka personai ir
tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana veicama pēc
civiltiesiskā strīda galīgas atrisināšanas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Civiltiesiskais strīds
uzskatāms par atrisinātu ar pušu savstarpēju vienošanos vai vispārējās jurisdikcijas tiesas sprieduma
spēkā stāšanos. Ja tiesas ceļā nekustamajā īpašumā reāli dzīvojošas (tajā sasniedzamas) personas
tiesību tajā dzīvot neesība nav konstatēta ar tiesas spriedumu, un persona uz tiesas sprieduma pamata
nav izlikta no šā nekustamā īpašuma, tad nav saskatāms pamats neatzīt personas tiesības deklarēt
dzīvesvietu šajā adresē. (sk. Senāta 14.02.2008. sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu,
27.09.2012. sprieduma lietā Nr.SKA-391/2012 13., 16.punktu, Augstākās tiesas 09.06.2011. rīcības
sēdes lēmumu lietā Nr.SKA 512/2011).
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantam un 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt,
lai valstij būtu zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai. Šajā
sakarā sistēmiski skatāma arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.panta pirmā daļa, kas noteic, ka
iestāde pēc savas iniciatīvas reģistrē tādas personas dzīvesvietu, kura pati dzīvesvietu nav deklarējusi,
ja konstatē adresi, kurā persona faktiski dzīvo. Tas parāda, ka deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšana principā nav domāta gadījumiem, kuros tiek konstatēts, ka izdeklarējamā persona
deklarētajā īpašumā reāli dzīvo. Šāds secinājums sistēmiski savienojas arī ar iepriekš izteiktajiem tiesu
atzinumiem.
Tā kā lietā esošie dokumenti liecina, ka A.O. deklarētājā adresē ir sasniedzams un arī dzīvo,
Pašvaldības domei nav pamata uzlikt par pienākumu Komisijai anulēt ziņas par A.O. deklarēto
dzīvesvietu īpašumā (..), jo likumdevējs Pašvaldībai nav piešķīris kompetenci risināt ieinteresēto
personu starpā radušos strīdus par tiesībām dzīvot nekustamajā īpašumā un izšķirt tos.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, I.K. iesniegums atzīstams par nepamatotu un noraidāmu.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz APL 81.panta otrās daļas 1.apakšpunktu,
Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Siguldas novada pašvaldības
nolikums” 91.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §16), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Atstāt negrozītu Siguldas novada Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra
lēmumu Nr.6 (prot.Nr.20).
2. Noraidīt I.K. apstrīdēšanas iesniegumu par A.O. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
17.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemti Siguldas novada kamaniņbraucēju Andra Šica, Jura Šica un sportistu trenera Jāņa
Liepas iesniegumi ar lūgumu piešķirt naudas balvas par sekojošiem sasniegumiem sportā 2016./2017.
gada sezonā:
1. 4. un 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un sprinta sacensībās,
Vinterberga (GER);
2. 5. un 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē, Leikplesida
(USA);
3. 10. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Vistlera (CAN);
4. 2. un 7. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un sprinta sacensībās,
Parksitija (USA);
5. 6. un 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē, Kēnigze
(GER);
6. 5. un 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē, Kēnigze
(GER);
7. 20.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda (LAT);
8. 13. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Insbruka (AUT);
9. 11. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Oberhofa (GER);
10. 13. un 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē,
Phjončana (KOR);
11. 4. un 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un stafetē, Altenberga
(GER);
12. 5. vieta Pasaules kausa posmu kopvērtējumā;
13. 2. vieta Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu stafešu kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9. punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas balvu individuālam
sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir piedalījies ne mazāk
kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas attiecīgās komandas stafešu
kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu sacensībām naudas balvu piešķir par
vienu, augstāko sasniegumu, un kritēriju, ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies
pārstāvji no 10 un vairāk valstīm, naudas balvas var tikt piešķirtas par 10 no iesniegumā minētajiem
sasniegumiem. Savukārt tā paša nolikuma 10. punkts nosaka, ka sportista trenerim piešķir naudas
balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas
novadā ne mazāk kā vienu gadu.
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Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un Siguldas novada domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017. gada 22. marta atzinumu (prot. Nr.4, §17), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējiem Jurim Šicam un Andrim Šicam
4273,00 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro) apmērā katram par šādiem
sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1.1.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Vinterberga 285,00
EUR;
1.2.par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Leikplesida 285,00
EUR;
1.3.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Parksitija 570,00
EUR;
1.4.par 6. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kēnigze 285,00
EUR;
1.5.par 5. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kēnigze 285,00 EUR;
1.6.par 3. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze 427,00 EUR;
1.7.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Altenberga 285,00
EUR;
1.8.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Altenberga 570,00 EUR;
1.9.par 5. vietu Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā kopvērtējumā divnieku ekipāžām
427,00 EUR;
1.10. par 2. vietu Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu stafešu kopvērtējumā
854,00 EUR.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 10. punktu, kas nosaka ka sportista trenerim piešķir
naudas balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā
dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu, nepiešķirt naudas balvu
kamaniņbraucēju Andra Šica un Jura Šica trenerim Jānim Liepam.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
18.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Ināra Kivlenieka iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvu par sekojošiem sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Leikplesida (USA);
2. 6. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda (LAT);
3. 8. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sprintā, Sigulda (LAT);
4. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda (LAT);
5. 7. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Insbruka (AUT);
6. 6. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Oberhofa (GER);
7. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Oberhofa (GER);
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8. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Phjončana (KOR);
9. 9. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Altenberga (GER);
10. 2. vieta Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu stafešu kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9. punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas balvu individuālam
sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir piedalījies ne mazāk
kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas attiecīgās komandas stafešu
kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu sacensībām naudas balvu piešķir par
vienu, augstāko sasniegumu, naudas balvas var tikt piešķirtas par 6 no iesniegumā minētajiem
sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un Siguldas novada domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017. gada 22. marta atzinumu (prot.Nr.4, §18), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Ināram Kivleniekam 2421,00 EUR
(divi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā
2016./2017. gada sezonā:
1.1.par 6. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda 285,00 EUR;
1.2.par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Sigulda 427,00 EUR;
1.3.par 7. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Insbruka 285,00 EUR;
1.4.par 6. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Oberhofa 285,00 EUR;
1.5.par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Phjončana 285,00 EUR;
1.6.par 2. vietu Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu stafešu kopvērtējumā 854,00
EUR.
2. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
19.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucējas Ullas Zirnes iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas
balvas sportistei un sportistes trenerim Krišjānim Eikenam par sekojošiem sasniegumiem sportā
2016./2017. gada sezonā:
1. 7. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā komandu stafetē, Insbruka (AUT);
2. 10. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sprinta disciplīnā, Insbruka (AUT);
3. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu stafetē, Phjončana (KOR);
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9. punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, naudas balvas var tikt piešķirtas par
visiem trijiem no iesniegumā minētajiem sasniegumiem. Savukārt tā paša nolikuma 10. punkts nosaka,
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ka sportista trenerim piešķir naudas balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja
trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un Siguldas novada domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017. gada 22. marta atzinumu (prot. Nr.4, §19), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējai Ullai Zirnei 997,00 EUR (deviņi simti
deviņdesmit septiņi euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1.1.par 7. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā komandu stafetē, Insbruka 285,00 EUR;
1.2.par 10. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sprinta disciplīnā, Insbruka 285,00 EUR;
1.3.par 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu stafetē, Phjončana 427,00
EUR.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 10. punktu, kas nosaka ka sportista trenerim piešķir
naudas balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā
dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu, nepiešķirt naudas balvu
kamaniņbraucējas Ullas Zirnes trenerim Krišjānim Eikenam.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
20.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Artūra Dārznieka iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvu sportistam un sportista trenerim Kasparam Dumpim par sekojošiem A. Dārznieka
sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1. 11. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kēnigze (GER);
2. 5.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze (GER);
3. 10. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Kēnigze (GER);
4. 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze (GER);
5. 7. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda (LAT);
6. 7. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sprintā, Sigulda (LAT);
7. 8. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Phjončana (KOR);
8. 2. vieta Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu stafešu kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9. punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas balvu individuālam
sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir piedalījies ne mazāk
kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas attiecīgās komandas stafešu
kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu sacensībām naudas balvu piešķir par
vienu, augstāko sasniegumu, naudas balvas var tikt piešķirtas par 2 no iesniegumā minētajiem
sasniegumiem. Savukārt tā paša nolikuma 10. punkts nosaka, ka sportista trenerim piešķir naudas
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balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas
novadā ne mazāk kā vienu gadu.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un Siguldas novada Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017. gada 22. marta atzinumu (prot. Nr.4, §20), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Artūram Dārzniekam 712,00 EUR
(septiņi simti divpadsmit euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2016./2017. gada
sezonā:
1.1.par 3. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze 427,00 EUR;
1.2.par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē, Kēnigze 285,00 EUR;
2. Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 10. punktu, kas nosaka ka sportista trenerim piešķir
naudas balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā
dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu, nepiešķirt naudas balvu
kamaniņbraucēja Artūra Dārznieka trenerim Kasparam Dumpim.
3. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
21.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja Rika Kristena Rozīša iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvu par sekojošiem R.K.Rozīša sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1. 8. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā sprintā, Insbrukā (AUT).
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, §8) 9. punktu,
kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, naudas balva var tikt piešķirta par
iesniegumā minēto sasniegumu.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu un Siguldas novada Domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību, kādā Siguldas novada
sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(prot. Nr.7, §8) 5.2., 5.3., 9., 10. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017. gada 22. marta atzinumu (prot. Nr.4, §21), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam Rikam Kristenam Rozītim 285,00 EUR
(divi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā par 8. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā
sprintā, Insbrukā (AUT) 2016./2017. gada sezonā.
2. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
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22.§
Par kredīta ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.1panta pirmo
daļu un 22.pantu, 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 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §24), atklāti balsojot,
ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Nākotnes ielas pārbūvei posmā no
Tilta ielas līdz Riekstu ielai 105 550,00 EUR (simtu pieci tūkstoši pieci simti
piecdesmit euro) apmērā (t.sk.PVN), kas ir 75% no kopējās projekta izmaksu
summas 140 740,85 EUR (simtu četrdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un
85 centi) EUR (t.sk.PVN).
2. Kredītu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2032.gada maija mēnesim.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2018. gada
maija mēnesi.
4. Kredītu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
23.§
Par līdzekļu piešķiršanu vēlēšanu kabīņu iegādei
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
2017.gada 14.martā Siguldas novada Domē ir saņemts Siguldas novada Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājas Tatjanas Krūmiņas iesniegums ar lūgumu atbalstīt papildu līdzekļu piešķiršanu
vēlēšanu kabīņu iegādei, rīkojot pašvaldību vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā.
Ar Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu “Par Siguldas novada vēlēšanu
iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu” vēlēšanu iecirkņiem Nr.770 un Nr.771 tika mainīti nosaukumi
un adreses uz Siguldas Sporta centru, A.Kronvalda ielā 7A, Sigulda, Siguldas novads. Katram no
minētajiem vēlēšanu iecirkņiem mainījusies (palielinājusies) arī to platība, kā arī palielinājies vēlētāju
skaits.
Lai novērstu iespējamo rindu veidošanos vēlēšanās, nepieciešams piešķirt finanšu līdzekļus
1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi) apmērā 6 papildu vēlēšanu kabīņu iegādei,
tādējādi palielinot kopējo vēlēšanu kabīņu skaitu vēlēšanu iecirkņiem Nr.770 un Nr.771 (šobrīd ir
pieejamas 8 vēlēšanu kabīnes katram no minētajiem iecirkņiem).
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.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta
piektā daļa paredz, ka Vēlēšanu (balsošanas) sarīkošanai nepieciešamās materiālās vērtības ir
pašvaldības manta.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3. panta otro un piekto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta
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atzinumu (prot. Nr.4, §26), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 1 800,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā
vēlēšanu kabīņu iegādei un iekļaut minēto finanšu līdzekļu summu Siguldas novada pašvaldības
2017.gada budžeta grozījumos.

24.§
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras
projektu konkursā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017”
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja I.Ārgale
2017.gadā Valsts Kultūrkapitāla fondā izveidota un Vidzemes plānošanas reģionam
administrēšanā nodota mērķprogramma „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras
programma 2017”. Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu
kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās
vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kuru īstenošanā noteiktas
sekojošas prioritātes: Vidzemes iedzīvotāju vietējās identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu
iniciatīvas un iesaistot Vidzemes reģiona mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana; radošo industriju
attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem; zināšanu pārnese,
kas ietver gan zināšanu radīšanu, iegūšanu, uzkrāšanu, analīzi un izmantošanu, gan arī Vidzemes
iedzīvotāju zināšanu pilnveidi un profesionālo izaugsmi.
Siguldas novada Kultūras pārvalde ar Latvijas Nacionālo kultūras centru plāno slēgt Sadarbības
līgumu Latvijas senioru koru svētku (turpmāk arī – pasākums) organizēšanai Siguldā 2017.gada
18.jūnijā. Pasākuma plānotais organizators ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs un šis ir valsts
mēroga Dziesmu svētku procesa pasākums. Kopējās prognozējamās pasākuma izmaksas sastāda
21 415,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti piecpadsmit euro un 00 centi). Siguldas novada
Kultūras pārvalde šajā pasākumā plāno iesaistīties kā sadarbības partneris, kas piedalās arī ar savu
līdzfinansējuma daļu.
Siguldas novada Kultūras pārvaldes 2017.gada budžetā šim mērķim paredzēti 7000,00 EUR.
Šobrīd Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģions ir izsludinājis kultūras
projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017” (Projekta
paredzamais īstenošanas laiks - no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 20.jūnijam), attiecīgi Siguldas
novada Kultūras pārvalde plāno no „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma
2017” piesaistīt 6650,00 EUR, lai kvalitatīvi nodrošinātu Latvija senioru koru svētku māksliniecisko
un tehnisko realizāciju, kā līdzfinansējumu projekta pieteikumā norādot esošos Siguldas novada
Kultūras pārvaldes 2017.gada budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus 7000.00 EUR apmērā,
kā arī sadarbības partneru finanšu un materiālos resursus. Pozitīva lēmuma gadījumā Siguldas novada
Kultūras pārvalde plāno piesaistīto finansējumu izlietot pasākuma scenogrāfijas, programmiņu
izveides, sēdvietu tehniskās izbūves un programmas vadītāju nodrošināšanai.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, kā arī pamatojoties uz “Siguldas novada Attīstības programmas 2011.2017.gadam” rīcību U.1.7. “Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas” un saskaņā ar
Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 22.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.4, §1), kā arī apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §25),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
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M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras
projektu konkursā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017” ar projekta
pieteikumu ““Sveicam Vidzemē! Latvijas senioru koru svētki Siguldā”.
25.§
Par SIA „Siguldas slimnīca” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2016.gadu, dome konstatē:
1. SIA „Siguldas slimnīca” 2016.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 19 670,00
EUR apmērā.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta noteikumu “Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 27. punktu, SIA
„Siguldas slimnīca” 2016.gada pārskatā ir sniegta informācija par saimnieciskās darbības
rezultātu – salīdzinot ar iepriekšējo periodu, zaudējumi ir palielinājušies par 62.84 %, kas
vērtējot kompleksi ar apgrozījuma pieaugumu no 2 385 367,00EUR uz 3 018 133,00 EUR,
jeb par 26.53%, un, ņemot vērā, gada pārskatā norādīto par valsts pasūtīto veselības aprūpes
pakalpojumu izmaksās neiekļautajiem amortizācijas un attīstības izdevumiem, ir
pieļaujams saimnieciskās darbības rezultāts.
3. Auditorsabiedrības SIA „RENIKS”, valdes priekšsēdētājs, zvērināts revidents Nikolajs
Lukins, sertifikāts Nr. 70, 2017.gada 06.martā ir sniedzis neatkarīgu revidenta ziņojumu
Nr.012 bez iebildēm.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, 2015.gada 12.augusta noteikumu
“Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.1.
apakšpunktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 22.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.4, §27), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Siguldas slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2016.gadu.

26.§
Par SIA „Saltavots” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793,
juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2016.gadu, dome
konstatē:
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1. SIA „Saltavots” 2016.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 41 226,00 EUR
apmērā.
2. Pamatojoties uz 2015.gada 22.oktobra likumu “Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likums”, SIA „Saltavots” 2016.gada pārskatā ir sniegta informācija par posteņu
pārklasifikāciju saistībā ar atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistību pārklasifikāciju 18 489,00 EUR apmērā.
3. Auditorsabiedrības SIA „RENIKS” valdes priekšsēdētājs, zvērināts revidents Nikolajs
Lukins, sertifikāts Nr. 70, 2017.gada 3.martā ir sniedzis neatkarīgu revidenta ziņojumu
Nr. 142 bez iebildēm.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54.pantu, 66. panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, 2015.gada 12.augusta noteikumu
“Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.1.
apakšpunktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §28), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Saltavots”, 40103055793, juridiskā adrese
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2016.gadu.

27.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada 12.augusta saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto
daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"14.panta sesto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu"19.4.punktu Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un 15.punktu, ievērojot 2017.gada
13.marta Sociālās komitejas atzinumu (prot. Nr.3,§4) un apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §29), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada domes
2015.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā ".
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
28.§
Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu
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Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Saistībā ar to, ka Siguldas novada Domē 2017.gada 2.martā ir saņemta biedrības “Cerību
spārni” (reģ.Nr. 40008078885) vēstule ar lūgumu pirms termiņa izbeigt 2016.gada 14.decembra
Siguldas novada Domes un biedrības “Cerību spārni” (reģ.Nr. 40008078885) noslēgto nomas līgumu
(turpmāk tekstā arī – Līgums), dome konstatē:
1. 2016.gada 14.decembrī Siguldas novada Dome un biedrība “Cerību spārni” (reģ.Nr.
40008078885) noslēdza nomas līgumu par ielu tirdzniecības kioska Nr.1. nomu Ausekļa ielā
6, Siguldā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 28.10.2016. rīkotās izsoles
rezultātiem.
2. 2017.gada 2.martā Siguldas novada Domē ir saņemta biedrības “Cerību spārni” (reģ.Nr.
40008078885) vēstule ar lūgumu pirms termiņa izbeigt 2016.gada 14.decembra Siguldas
novada Domes un biedrības “Cerības spārni” (reģ.Nr. 40008078885) nomas līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.puntu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu
tipveida nosacījumiem” 7., 10., 56. un 67.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §30), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode,
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 biedrības “Cerību spārni” (reģ.Nr.
40008078885) nomas līgumu Nr. 2016/2020 ar 2017.gada 24.martu.
2. Apstiprināt vienošanos par 2016.gada 14.decembra Siguldas novada Domes un biedrības
“Cerību spārni” (reģ.Nr. 40008078885) nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar 2017.gada
24.martu, paredzot, ka nomnieks apņemas līdz 2017.gada 24.martam:
2.1.parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu,
2.2.nododot kiosku Nr.1, 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.
29.§
Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada Domes Pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada domes 2017gada 1.marta lēmumam „Par ielu tirdzniecības kioska
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.4,§15) 2017.gada 17.martā notika
ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsole.
2. Augstāko nomas maksu 106,32 EUR mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis par kiosku
(Nr.2) 7,5 m2 platībā Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nosolīja D.Č., saimnieciskās
darbības veicēja reģistrācijas kods: (..), adrese: (..).
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10., 60. un
67.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §31), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību
izsoles rezultātus.
2. Slēgt nomas līgumu par ielu tirdzniecības kiosku (Nr.2) 7,5 m2 platībā, Ausekļa ielā 6, Siguldā,
Siguldas novadā, ar D.Č., saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas kods: (..) adrese: (..).

30.§
Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi 2017.gada 17.marta Siguldas novada Domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr.4, §4), Siguldas novada domes 2017.gada 22.marta sēdes
lēmumu “Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu” (prot. Nr.5, §28) un saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta 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 un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §32), atklāti balsojot,
ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
Ņ.Balode, 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.
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 kioska Nr.1. Ausekļa 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 12 deputāti.
31.§
Par pagaidu ierobežojuma noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus pa
Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu
Ziņo: Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece K.Baltiņa
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Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un Siguldas novada teritorijā esošo ceļu ar grants
segumu tehnisko stāvokli, nepieciešams izdot administratīvo aktu, kas ierobežotu transportlīdzekļu
kustību, veicot dažādus kravu pārvadājumus (kokmateriālu, smilts u.c. būvmateriālu transportēšana),
pa Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu.
Administratīvā akta izdošanas nepieciešamība ir saistīta ar sabiedrisko drošību, ar transporta
infrastruktūras aizsardzību. Ir nepieciešama steidzama pašvaldības rīcība, izdodot administratīvo aktu
konkrētas rīcības ierobežošanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir
autonoma funkcija - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu: ”Administratīvais akts ir arī
tāds lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu
personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos (vispārīgais administratīvais akts)”,
69.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, daļu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
22.marta atzinumu (prot. Nr.4, §33), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, Ņ.Balode, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt pagaidu ierobežojumu - Siguldas novada administratīvajā teritorijā aizliegt
pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus (transportēt būvmateriālus- kokmateriālus, smilti
u.c.) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 (septiņas) tonnas, pa
Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu bez sadarbības līguma
noslēgšanas ar Siguldas novada pašvaldību. Noteiktais ierobežojums neattiecas uz
traktortehniku.
2. Noteikt, ka ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms augstāk norādīto kravu pārvadājumu uzsākšanas
pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā persona,
kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, tiek veikti kravu pārvadājumi) iesniedz Siguldas
novada pašvaldībai pieteikumu, tajā skaitā shēmu, par plānotās darbības uzsākšanu,
norādot ceļa posmu, laiku un plānoto kravu pārvadājumu intensitāti.
3. Ievietot informāciju vietējās plašsaziņas līdzekļos un Siguldas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.sigulda.lv.
4. Administratīvais akts stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
5. Uzdot izpilddirektorei, iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, ar rīkojumu atcelt augstāk
norādīto pagaidu ierobežojumu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā, pieteikumu iesniedzot pēc
pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses
(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā
persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.05
Nākamā kārtējā domes sēde – 2017.gada 12.aprīlī
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Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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