2017.gada 12.aprīlī

Siguldā

Nr.6

Siguldas novada domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Zilvers, Līga Sausiņa, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis,
Ņina Balode, Ēriks Čoders, Indra Ozoliņa, Ināra Paegle, Māris Malcenieks, Jānis Lazdāns, Ilze
Aizsilniece, Eva Viļķina
Nepiedalās: Mārtiņš Zīverts - darba noslogotības dēļ, Guntars Zvejnieks – personisku apstākļu dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Juridiskās pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste Inese Lazdāne, Finanšu
pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, ekonomiste Anita Strautmane, Būvniecības kontroles nodaļas
vadītāja Rudīte Bete, Teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja
Inga Zālīte, Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Kristīne Baltiņa, Vides, darba un civilās
aizsardzības galvenais speciālists Aivars Jakobsons, Transporta nodaļas vadītājs Aivis Liepiņš,
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
Protokolē: Domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.30
Darba kārtība:
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
2. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta
viesnīca”.
3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta
viesnīca”.
4. Par zemes iznomāšanu.
5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža
Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov., jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai.
7. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu
telpu un sporta būvju izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu un sporta
būvju iznomāšanas komisijas izveidošanu.

8. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
9. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 8.3.5.0.
10. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” projektā “Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”.
11. Par atbrīvošanu no amata.
12. Par atbrīvošanu no amata.
13. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes
2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā “Par Siguldas
novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu” (prot. Nr.24, §28).
15. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Vieglo taksometru pārvadājumu
licencēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi" apstiprināšanu.
17. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas
novada teritorijā” apstiprināšanu.
18. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas
un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
19. Par nolikuma “Par Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību priekšmetu
olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu
un viņu skolotāju apbalvošanu” apstiprināšanu.
20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”.
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Sporta un veselības takas izveide
Laurenčos”.
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos”.
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas
teritorijas labiekārtošana”.
24. Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes
2015.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās
reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem
Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
26. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
27. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par
nenotikušu.
28. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
29. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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30. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas
novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
31. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 23. starptautiskā jauno mūziķu
konkursa “Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
32. Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
33. Par aizņēmuma ņemšanu.
34. Par aizņēmuma ņemšanu.
35. Par Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmuma “Par kredīta ņemšanu” (prot.
Nr. 11, §3) atcelšanu.
36. Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta
ņemšanu”.
37. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
38. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
39. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanas cenrāža apstiprināšanu.
40. Par grozījumiem zemes nomas līgumos.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz izslēgt no darba kārtības
jautājumu Nr.2 “Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta
viesnīca”” sakarā ar to, ka persona ir atsaukusi savu iesniegumu un papildināt sēdes darba kārtību ar 4
(četriem) jautājumiem: Nr.41 “Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
Skolas ielā 3, Siguldā, dibināšanu un nosaukuma apstiprināšanu”; Nr.42 “Par iekšējo noteikumu
“Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu”’; Nr.43 “Par Siguldas
sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss””; Nr.44 “Par SIA „Siguldas Sporta serviss”
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Ozoliņa, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.2 “Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču
sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca””;
2. papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
41. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 3,
Siguldā, dibināšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
42. Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
43. Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas sporta serviss”.
44. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

1.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucējas Elīnas Vītolas iesniegums ar lūgumu piešķirt
naudas balvu par sekojošiem E. Vītolas sasniegumiem sportā 2016./2017. gada sezonā:
1. 3. vieta Eiropas junioru čempionātā kamaniņu sportā komandu stafetē, Oberhofā (GER).
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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., 9. punktiem, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.
gada 12. aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §10), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Ozoliņa, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējai Elīnai Vītolai 427,00 EUR (četri simti
divdesmit septiņi euro) apmērā par 3. vietu Eiropas junioru čempionātā kamaniņu sportā
komandu stafetē, Oberhofā (GER) 2016./2017. gada sezonā.
2. Ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
2.§
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”
Jautājums izslēgts no darba kārtības
3.§
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada Dome (turpmāk – Pašvaldība) 2017.gada 11.janvārī saņēmusi Siguldas
pilsētas vidusskolas direktores Ņinas Balodes iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.7.1-1/79) par
dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – “Dienesta viesnīcā” Puķu ielā
2, Siguldā, Siguldas novadā, Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājam U.R.K. sakarā ar darba
attiecību uzsākšanu Siguldas pilsētas vidusskolas pedagoga amatā no 2016.gada septembra. 2017.gada
8.februārī Pašvaldība saņēmusi Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja U.R.K. iesniegumu
(Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.7.1-1/287) par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas
struktūrvienībā – “Dienesta viesnīcā” Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā.
Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts:
1. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pants nosaka, ka dienesta dzīvojamās telpas dienesta
viesnīcā nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba
attiecībām vai uz mācību laiku.
2. Kārtību, kā tiek piešķirtas un izīrētas gultasvietas vai dzīvojamās telpas Laurenču
sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca” regulē Pašvaldības domes 2016.gada 3.augustā
apstiprinātie noteikumi “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu”
(protokols Nr.12, 12.§), kuru 18. un 16.punkts paredz, ka Dienesta viesnīcā dzīvojamā telpa
darbiniekiem tiek izīrēta ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem, ja darbiniekam nepieder dzīvojamā telpa
Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
3. U.R.K. ir pedagoģiskais darbinieks Siguldas pilsētas vidusskolā no 2016.gada septembra.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem šai personai īpašumā
Siguldas novada administratīvajā teritorijā nav citas dzīvojamās telpas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augustā
noteikumu “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” (protokols
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Nr.12, 12.§) 16., 17.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §1) un
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.5, §2), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Ozoliņa, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Izīrēt U.R.K. dzīvojamo platību Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – “Dienesta
viesnīca” Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā uz darba attiecību laiku Siguldas pilsētas
vidusskolas pedagoga amatā, bet ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem.
2. Dzīvojamā platība struktūrvienībā – “Dienesta viesnīca” izīrējama pēc struktūrvienības
“Dienesta viesnīca” telpu nodošanas ekspluatācijā.
3. Lēmuma izpildi organizēt Laurenču sākumskolas direktorei S.Ungurai.
4.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes, Īpašuma un vides pārvaldības nodaļa
ir konstatējusi, ka uz zemes gabala Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
esošajai dzīvojamai mājai, būves kadastra apzīmējums 8015 003 1140 002, ir mainījusies īpašniece,
dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000541672, zemes gabals Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 003 1140, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
2. Pamatojoties uz 2015.gada 2.decembra Siguldas novada Domes lēmumu „Par zemes nomas
līguma slēgšanu” (prot.Nr.20§1), 2015.gada 4.decembrī starp Siguldas novada Domi un M.Z.
ir noslēgts Zemes nomas līgums Nr.2016/72, ar kuru M.Z. iznomāts zemes gabals Gāles iela
6A, Sigulda, Siguldas novads, platība 487 m2, kadastra apzīmējums 8015 003 1140,
mājīpašuma ar adresi Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, uzturēšanai.
3. Saskaņā ar 2016.gada 1.novembra lēmumu (pamats 2016.gada 18.augusta dāvinājuma līgums)
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000543931, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8015 003 1140 002, un palīgēkas,
kadastra apzīmējums 8015 003 1140 006, īpašniece ir K.R.
4. Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savukārt noteikumu
7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas
minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, savukārt 7.1punkts nosaka, ka nomnieks papildus
nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. Noteikumu 10.punkts nosaka,
ka apbūvēta zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma slēgšanas spēkā stāšanās
dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta,
pusēm vienojoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai
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pašvaldību zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, kā arī apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §3),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
I.Ozoliņa, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ar 2016.gada 1.novembri atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 4.decembra Zemes nomas
līgumu Nr. 2016/71 ar M.Z.
2. K.R. Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Gāles iela 6A, Sigulda,
Siguldas novads, platība 487 m2, kadastra apzīmējums 8015 003 1140, mājīpašuma ar adresi
Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, uzturēšanai.
3. Noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā.
4. Apstiprināt Zemes nomas līguma projektu ar K.R.
Domes sēdi atstāj deputāte I.Ozoliņa. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.
5.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
Ziņo: Vides, darba un civilās aizsardzības galvenais speciālists A.Jakobsons
Izskatījusi A/S “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, adrese Vaiņodes iela 1,
Rīga, LV-1004 , 2016.gada 28.novembra iesniegumu ar lūgumu izsniegt tai bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē “Mazie Kangari” (VI laukums), kura atrodas
uz zemes vienībā „Zilo priežu masīvs”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8042
006 0039, un 2017.gada 13.marta iesniegumu, kam pievienoti iztrūkstošie atļaujas saņemšanai
nepieciešamie dokumenti, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.1000 0038 5166 datiem atradnes “Mazie Kangari” (VI laukums) platība ir
9,894 ha, un tas ietilpst zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8042 006 0039, ar kopējo
platību 52,82 ha, kas savukārt ir nekustamā īpašuma “Zilo priežu masīvs”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 003 0079, sastāvā un pieder Latvijas valstij Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas personā.
2. 2012.gada 18.maijā starp LR Zemkopības ministriju un A/S “Latvijas valsts meži”
(Sabiedrība) noslēgtajā “Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līguma” 1.1.1 punktā
noteikts, ka Sabiedrība pārvalda valstij piekrītošās meža zemes, kuras saskaņā ar tiesību
aktiem nodotas ministrijas valdījumā, un valsts īpašumā esošās uz valsts vārda Ministrijas
personā Zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes, bet 2.2.1 punktā norādīts, ka Sabiedrībai
nodrošinot valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu ir tiesības slēgt par līguma 1.punktā
minētajiem īpašumiem līgumus par zemes dzīļu izmantošanu, tai skaitā līgumus par derīgo
izrakteņu atsavināšanu. Savukārt to izmantošanai un atsavināšanai nepieciešama bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja.
3. 2007.gada 2.februārī Rīgas rajona Allažu pagasta padome izsniedza A/S “Latvijas valsts
meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.01/07 smilts un smilts-grants
atradnē “Mazie Kangari” (VI laukums) 9,89 ha kopplatībā. Šīs atļaujas derīguma termiņš
beidzās 2016.gada 29.janvārī.
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4. Saskaņā ar Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§), grafisko daļu, zemes vienība „Zilo
priežu masīvs, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8042 006 0039, uz
kura atrodas smilts-grants atradne “Mazie Kangari” (VI licenzes laukums) plānotā (atļautā)
izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguves teritorija (RD) un Meži (M).
5. 2016.gada 30.septembrī Valsts vides dienests apstiprinājis atradnes “Mazie Kangari” (VI
licenzes laukums), kas atrodas zemes vienībā „Zilo priežu masīvs”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, kadastra apzīmējums 8042 006 0039, derīgo izrakteņu ieguves limitu (smilts-grants
119,72 tūkstoši m3, smilts – 739,08 tūkstoši m3), kā arī apstiprinājis derīgo izrakteņu ieguves
pasi (derīga līdz 2041.gada 29.septembrim). Derīgo izrakteņu ieguves limita laukums
uzmērīts un robežpunktu koordinātas noteiktas dabā.
6. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017.gada 8.martā A/S “Latvijas
valsts meži” struktūrvienībai “LVM Nekustamie īpašumi” izdevusi Tehniskos noteikumus
Nr. RI17TN0130 smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Mazie Kangari” (VI laukums),
kura atrodas zemes vienībā „Zilo priežu masīvs”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
apzīmējums 8042 006 0039.
7. A/S “Latvijas valsts meži” atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministra kabineta noteikumu
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju izsniegšanas kārtība” 27. punkta 27.1. apakšpunktam ir iesnieguši ziņas par
paredzamo atradnē nodarbinātā personāla kvalifikāciju un tā tehnisko nodrošinājumu.
8. 2011.gada 6.septembra Ministra kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 33. punkts
nosaka, ka atļauju izsniedz uz laikposmu, kas noteikts derīgo izrakteņu ieguves limitā.
2016.gada 30.septembrī Valsts vides dienesta izdotajā Derīgo izrakteņu ieguves limitā
norādītais derīguma termiņš ir 2041.gada 29.septembris.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, 2011.gada 6.septembra Ministra kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”
26.,27.,32.,33.,36. punktiem, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §9), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izsniegt A/S “Latvijas valsts meži” , reģistrācijas Nr.40003466281, adrese Vaiņodes iela 1, Rīga,
LV-1004, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ar derīguma termiņu līdz 2041.gada
29.septembrim, smilts-grants, smilts ieguvei atradnē “Mazie Kangari” (VI laukums), kura atrodas
zemes vienībā „Zilo priežu masīvs”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8042
006 0039.
2.
Uzdot Vides, darba un civilās aizsardzības galvenajam speciālistam Aivaram Jakobsonam
sagatavot bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju.
3. Ievietot informāciju par izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pašvaldības
mājaslapā www.sigulda.lv.
Pielikumā:
1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi (VVD Tehniskie noteikumi Nr. RI17TN0130);
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2. M 1:5000 plāns, kurā attēlota zemesgabala “Mazie Kangari” (VI laukums), Allažu pagastā,
Siguldas novadā, robeža un derīgo izrakteņu limita ieguves laukuma robeža ar robežpunktiem, kā arī
tabula ar robežpunktu koordinātām;
3. Valsts vides dienesta noteiktais derīgo izrakteņu ieguves limits;
4. Derīgo izrakteņu atradnes pase.
6.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža Brieža
iela 89, Sigulda, Siguldas nov., jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai
Ziņo: Teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot J.L. un J.Ū. iesniegumu, reģistrēts dokumentu aprites sistēmā 2017.gada 10. martā Nr.
5.1.-16/587, ar lūgumu atļaut izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma ar adresi Pulkveža Brieža
iela 89, Sigulda, Siguldas nov., jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
107 datiem nekustamais īpašums ar adresi Pulkveža Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov.,
kadastra numuru 8015 003 0703, pieder kopīpašumā J.L., ½ daļas un J.Ū., ½ daļas.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0703,
platība 0.3026 ha. Uz zemes vienības nav reģistrētas būves, kā arī lietu tiesības vai ķīlas, kas
apgrūtina nekustamo īpašumu;
2. Saskaņā ar Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§), Grafisko daļu nekustamā īpašuma ar adresi Pulkveža
Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0703
plānotā (atļautā) izmantošana ir daudzstāvu dzīvojamās apbūves (DzD), satiksmes
infrastruktūras (TS) teritorija. Zemes vienība atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kurai
izstrādājams detālplānojums. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma “Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, 409.7. punktu pirms jaunas būvniecības uzsākšanas
izstrādājams detālplānojums visām teritorijām, kuras norādītas plānā „Siguldas novada
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:16 000 (skatīt II. sējumu Grafiskā daļa), ar
pārtrauktu violetu līniju;
3. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 28. panta trešo daļu, detālplānojumu izstrādā pirms
jaunas būvniecības uzsākšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un
ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un saskaņā ar 28. panta ceturto daļu, detālplānojuma
izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka
vietējā pašvaldība darba uzdevumā, detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar
būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu, detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu
konkrētu attīstības priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot teritorijas plānojumā vai
lokālplānojumā noteiktās prasības un saskaņā ar 39.1. apakšpunktu, pilsētās un ciemos
detālplānojumu izstrādā teritorijas plānojumā un lokālplānojumā paredzētajos gadījumos.
Savukārt 98. punktā noteikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu, sniedzot
atbilstošu pamatojumu;
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma
28.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
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par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38., 39.punkta 39.1. apakšpunktu
98.punktu, Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, §2) II. sējumu “Grafiskā daļa” un III. sējuma „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 409.7. punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017. gada 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr,5, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atļauj uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža Brieža
iela 89, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 003 0703, jaunas rindu mājas būvniecības
uzsākšanai;
2. Apstiprināt detālplānojuma Darba uzdevumu un detālplānojuma teritoriju (pielikums Nr. 1
un Nr. 2);
3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju.
Pielikumā: Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža
Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 003 0703.
7.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu
un sporta būvju izmantošanu” apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu un sporta būvju
iznomāšanas komisijas izveidošanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Lai noteiktu vienotu kārtību, kādā tiek nodotas nomā vai bezatlīdzības lietošanā Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu telpas vai to daļas un sporta būves vai to daļas un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Siguldas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošo
noteikumu Nr.14 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §2), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §5), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un sporta būvju
izmantošanu”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Izveidot Izglītības iestāžu telpu un sporta būvju iznomāšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1.komisijas priekšsēdētāja – Līga Sausiņa, Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece;
3.2.komisijas locekļi:
3.2.1. Maija Bruģe, Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldes vadītāja;
3.2.2. Zanda Abzalone, Siguldas novada Domes Sporta pārvaldes vadītāja;
3.2.3. Karīna Putniņa, Siguldas Sporta skolas direktora vietniece, sporta metodiķe;
3.2.4. Sandra Ķirule, Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
izglītības jautājumos.
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4. Ar saistošos noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un sporta būvju izmantošanu”
stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada domes 2013.gada 14.augusta
apstiprinātos noteikumus “Par Siguldas novada Izglītības iestāžu telpu, sporta būvju un inventāra
izmantošanu” (protokols Nr.17, §9).
5. Ar saistošos noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un sporta būvju izmantošanu”
stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.februāra
apstiprinātos noteikumus “Par Allažu Sporta centra telpu un stadiona izmantošanu” (protokols
Nr.4, §2).
8.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
Ziņo: ekonomiste A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu,
kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa
atzinumu (prot. Nr.5, §6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par grozījumiem Siguldas novada domes 2017.gada
18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam””.
2. Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
9.§
Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” 8.3.5.0
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izskatot Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016. gada 2. augusta vēstuli ar uzaicinājumu
piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā, reģistrētu Siguldas novada
pašvaldībā 2016. gada 5. augustā ar reģistrācijas numuru 2.1.-15/2197, dome konstatē:
1. 2016. gada 7. jūnijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanas noteikumi”.
2. Atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes un to izglītojamie.
3. 2016. gada 9. augustā Siguldas novada pašvaldība nosūtīja Valsts izglītības aģentūrai
sadarbības partnera apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā.
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4. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
5. Projekta realizācijā pašvaldības budžeta līdzekļi nav paredzēti.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Izglītības komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §8), apvienotās Finanšu
un Atīstības, tūrisma un sporta komitejass 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §7), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece,
I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piedalīties projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
2017./2018.mācību gadā.
2. Pilnvarot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektori Jeļenu Zarandiju parakstīt sadarbības
līgumu ar Valsts izglītības aģentūru par dalību Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” projektā .
3. Finanšu pārvaldei nodrošināt projekta finanšu līdzekļu uzskaiti un maksājumu veikšanu no
projektam paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
10.§
Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā
balstītu vispārējās izglītības saturu” projektā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobācija un ieviešana”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.670 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā
balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi” projekta iesniedzējs un finansējuma
saņēmējs Valsts izglītības satura centrs aprobācijas veikšanai ir noteicis Latvijā 100 izglītības iestādes.
Viena no tām ir arī Siguldas novadā – Siguldas pilsētas vidusskola (turpmāk – Skola).
2017.gada 22.martā ir noslēgts trīspusējs sadarbības līgums Nr.2017/261 starp Valsts izglītības
satura centru, Siguldas novada Domi un Siguldas pilsētas vidusskolu par kopīgu sadarbību mācību
satura aprobācijā.
Atbilstoši sadarbības līgumam pašvaldība apņemas atbalstīt Skolu, iespēju robežās
organizatoriski un finansiāli nodrošinot pedagogiem iespēju apmeklēt projekta pasākumus un
piedāvājot telpas bez maksas novadā profesionālās pilnveides pasākumiem, kā arī no projekta
finansējuma apmaksāt skolas pedagogiem ceļa izdevumus, atbilstoši veicot attaisnojošo dokumentu
noformēšanu.
Projekta īstenotājs, Valsts izglītība satura centrs, apņemas:
1. nodrošināt Skolas pedagogu komandai profesionālās kompetences pilnveides programmu
klātienē un tiešsaistē ne mazāk kā 72 stundu apjomā mācību satura aprobācijas perioda laikā;
2. nodrošināt Skolu ar projektā izstrādātajām mācību vai mācību priekšmetu programmām,
mācību un metodiskiem materiāliem un diagnostikas instrumentiem, kas nepieciešami
mācību satura aprobācijas veikšanai;
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3. organizēt seminārus un konferences, lai rosinātu labas prakses piemēru pārņemšanu citās
vispārējās izglītības iestādēs;
4. segt izdevumus par telpu un aprīkojuma nomu projekta īstenotāja rīkoto mācību un semināru
vajadzībām, ja profesionālās kompetences pilnveides programmas pasākumi notiek ārpus
Skolas un pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām telpām;
5. segt pašvaldībai izdevumus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”, kuri radušies Projekta īstenošanā Skolas pedagogu
komandējumu rezultātā uz Projekta īstenotāja organizētajiem profesionālās pilnveides
programmas pasākumiem saskaņā ar Pašvaldības iesniegtajiem ceļa izdevumu
pamatojošajiem dokumentiem;
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.5, §7), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu
(prot. Nr.5, §8), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs,
Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas pilsētas vidusskolas dalību projektā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura aprobācija un ieviešana”.
2. Atbilstoši noslēgtajam trīspusējam sadarbības līgumam:
2.1. iespēju robežās organizatoriski un finansiāli nodrošinot pedagogiem iespēju apmeklēt
projekta pasākumus;
2.2. piedāvāt telpas bez maksas novada izglītības iestādēs projektā iesaistītajiem pedagogiem
profesionālās pilnveides pasākumiem;
2.3. apmaksāt ceļa izdevumus uz profesionālās pilnveides pasākumiem projektā iesaistītajiem
pedagogiem no projekta līdzekļiem.
3. Finanšu pārvaldei nodrošināt projekta finanšu līdzekļu uzskaiti un maksājumu veikšanu no
projektam paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

11.§
Par atbrīvošanu no amata
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izglītības likuma 17.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldības kompetencē ir pieņemt darbā un
atbrīvot no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam lēmumu
iecelt amatā vai atbrīvot no amata pieņem pašvaldības dome.
Ņemot vērā augstāk minēto un 2017.gada 30.martā noslēgto vienošanos Nr.10.-3./124 starp
Siguldas novada Domi un Laurenču sākumskolas direktori Sanitu Unguru par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu 2017.gada 9.jūnijā un Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.5, §4), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders,
I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Atbrīvot no amata Laurenču sākumskolas direktori Sanitu Unguru ar 2017.gada 9.jūniju,
saskaņā ar 2017.gada 30.martā noslēgto vienošanos Nr.10.-3./124.
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2. Uzdot Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldei nodrošināt šā lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
12.§
Par atbrīvošanu no amata
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izglītības likuma 17.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldības kompetencē ir pieņemt darbā un
atbrīvot no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam lēmumu
iecelt amatā vai atbrīvot no amata pieņem pašvaldības dome.
Ņemot vērā augstāk minēto un 2017.gada 5.aprīlī noslēgto vienošanos pie darba līguma Nr.10.3./126 starp Siguldas novada Domi un Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” vadītāju Andu Timermani par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2017.gada 14.jūlijā
un Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §5), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbrīvot no amata Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”
vadītāju Andu Timermani ar 2017.gada 14.jūliju, saskaņā ar 2017.gada 5.aprīlī noslēgto
vienošanos pie darba līguma Nr.10.-3./126.
2. Uzdot Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldei nodrošināt šā lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
13.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada
24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras
“Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Lai popularizētu Siguldas novada tūrisma pakalpojumus un stiprinātu Siguldas kā tūrisma
galamērķa atpazīstamību, kā arī veicinātu un popularizētu vietējo amatniecību un mājražošanu,
nepieciešams apstiprināt cenrādi suvenīru un preču tirdzniecībai Siguldas novada Tūrisma
informācijas centros un Livonijas ordeņa Siguldas pilī.
Šo noteikumu izpratnē saimnieciska darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par
atlīdzību, kuru P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” veic, lai nodrošinātu funkcijas un darbības mērķu
īstenošanu atbilstoši Tūrisma likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktam, lai veicinātu tūrisma attīstību,
tūrisma objektu atpazīstamību, kā arī popularizētu Latvijas kultūras mantojumu kopumā.
Pamatojoties uz Tūrisma likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publisko aģentūru likuma
17.panta otro un ceturto daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §13), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Apstiprināt Siguldas novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada domes
2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem.”
2. Saistošos noteikumus nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
14.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā “Par Siguldas
novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”
(prot. Nr.24, §28)
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai mazinātu slogu pārvadātājam, kas veic pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem
taksometriem, kuram ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (21.panta desmitajā
daļā noteikto regulējumu) uzlikts par pienākumu maksāt obligāto iemaksu avansu 130, 00 EUR apmērā
kalendārajā mēnesī par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, ir izstrādāts šis
lēmuma projekts, kas paredz atcelt Siguldas novada pašvaldības līdz šim noteikto maksu par
taksometru licences un licences kartītes, kā arī to dublikātu izsniegšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 10.punktu, 21.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017. gada 12. aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §14), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt šādus grozījumus Siguldas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmuma
“Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu” (prot.Nr.24, §28) Pielikumā Nr.1:
1.1.Svītrot 1.punktā šādus pakalpojuma veidus un samaksu par tiem:
“3.Taksometru licences un licences kartītes izsniegšana”
3.1. Taksometru licences izgatavošana un noformēšana 1 gab. 35, 00 EUR, ieskaitot PVN;
3.2. Taksometru licences dublikāta izsniegšana 1 gab. 15,00 EUR, ieskaitot PVN;
3.3. Taksometru licences kartītes izsniegšana 1 gab. 4, 00 EUR, ieskaitot PVN;
3.4. Taksometru licences kartītes izsniegšana transportlīdzekļa maiņas gadījumā 1 gab. 4,
00 EUR, ieskaitot PVN;
3.5. Taksometru licences kartītes izsniegšana papildus transporta līdzeklim (neizsniedzot
jaunu licenci) 1 gab. 4, 00 EUR, ieskaitot PVN;
3.6. Taksometru licences kartītes dublikāta izsniegšana 1 gab. 2, 00 EUR, ieskaitot PVN.”.
2. Uzdot Siguldas novada Domes Pakalpojuma centra vadītājai S. Sārai divu mēnešu laikā no
šī lēmuma spēkā stāšanās dienas aktualizēt ar Siguldas novada Domes 2013.gada
20.novembra lēmumu apstiprināto “Siguldas novada pašvaldības administrācijas sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi” saskaņā ar Siguldas novada Domes 2015.gada 30.septembra
noteikumos „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība”
(prot. Nr.15,13§) paredzēto.
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15.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas
saistošie noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Transporta nodaļas vadītājs A.Liepiņš
Lai precizētu kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība izsniedz, pagarina, aptur darbību uz
laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi
“Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21.panta
desmito daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §15), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie
noteikumi”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
16.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi" apstiprināšanu
Ziņo: : Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece K.Baltiņa
Ņemot vērā grozījumus ārējos normatīvajos aktos un lai nodrošinātu efektīvāku sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §17), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – 1 balss (Ē.Čoders), atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
17.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu
“Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 22.punktu, apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §18), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
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J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Aizsilniece, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
18.§
Par Siguldas novada domes saistošo noteikumu “Siguldas novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, apvienotās
Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §19),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, I.Aizsilniece, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – 1 balss (Ē.Čoders), atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Domes sēdi atstāj deputāte I.Aizsilniece. Turpmāk balsošanā piedalās 10 deputāti.
19.§
Par nolikuma “Par Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību priekšmetu
olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu un
viņu skolotāju apbalvošanu” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Par tradīciju ir izveidojušies olimpiešu svētki maija mēnesī, kas Siguldas novadā tiek organizēti
jau no 2010.gada. Šajos svētkos tiek sveikti olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu
un sacensību laureāti un skolotāji, kuru skolēni ieguvuši godalgotas vietas 3.posma olimpiādēs,
3.kārtas konkursos, valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos vai reģionālajos, valsts vai
starptautiskos konkursos/sacensībās.
Tā kā arī skolās tiek rīkoti pasākumi labāko audzēkņu sveikšanai, tad, lai īpaši izceltu novada
talantīgākos skolēnus, izveidots jauns nolikums, kurš paredz pašvaldības apbalvojumus par 2.kārtas
pasākumiem pasniegt skolās, bet 3.kārtas laureātus aicināt uz domes rīkotu pasākumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu un saskaņā ar Izglītības un kultūras
komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §3), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §21), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns,
J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Apstiprināt nolikumu „Par Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību priekšmetu
olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu un viņu
skolotāju apbalvošanu”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra lēmumu
(prot. Nr.8, §27) apstiprināto nolikumu „Par Siguldas novada skolēnu - mācību priekšmetu
olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates un konkursu/sacensību laureātu
apbalvošanu”.
20.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Florbolam Siguldā”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Siguldas novada Dome ir saņēmusi biedrības “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ.
Nr. 40008192822, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150,
valdes priekšsēdētājas V.A. 2017.gada 28.marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu “Florbolam
Siguldā” un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas –
11 967,8 EUR. Projekts “Florbolam Siguldā” tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātā 2.kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, lai veicinātu florbola
attīstību Siguldā, nodrošinot Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksu ar florbola laukuma
aprīkojumu un nepieciešamo inventāru bērnu un jauniešu grupu treniņiem. Dome konstatē:
1. Biedrība “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822 (turpmāk –
biedrība) Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2012.gada
13.aprīlī;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas 1.pamatskolas un apkārtnes bērnu sportiskās aktivitātes,
aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, 2016.gada 9.jūnijā biedrība ir noslēgusi sadarbības
līgumu ar Siguldas 1.pamatskolu, pēc projekta īstenošanas iegādātais florbola inventārs tiks
nodots Siguldas 1.pamatskolas īpašumā;
3. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tā darbojas Siguldas novada teritorijā;
4. Teritorijas attīstības pārvalde ir izskatījusi biedrības pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai,
pieteikums atbilst Sigulda novada Domes iekšējiem noteikumos Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” noteiktajiem kritērijiem,
kopējais vērtējums 13 punkti no 20 iespējamiem punktiem (pielikumā projekta vērtēšanas
kritēriji).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes iekšējiem noteikumiem Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” (izdoti 2016.gada 18.maijā, prot.
Nr.7, §20) saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §22), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr. 40008192822, juridiskā
adrese Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā
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ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” un projekta “Florbolam Siguldā” apstiprināšanas gadījumā 2017.gadā
piešķirt līdzfinansējumu – 1196,78 EUR apmērā;
2. Paredzēt līdzekļus 2017.gadā projekta “Florbolam Siguldā” līdzfinansēšanai no pašvaldības
budžeta.
21.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Sporta un veselības takas izveide Laurenčos”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Siguldas novada Dome ir saņēmusi biedrības “A2”, reģ. Nr. 40008099938, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 93k-21, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes locekļu Ilgoņa Krūmiņa un
K.K. 2017.gada 30.marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu “Sporta un veselības takas izveide
Laurenčos” un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas
– 50 000,00 EUR. Projekts “Sporta un veselības takas izveide Laurenčos” tiks iesniegts Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātā 2.kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, lai
veicinātu jaunas iespējas Siguldas novada iedzīvotājiem un viesiem uzlabot savu fizisko sagatavotību,
tajā skaitā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Dome konstatē:
1. Biedrība “A2”, reģ. Nr. 40008192822 (turpmāk – biedrība) Uzņēmumu reģistra biedrību un
nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2012.gada 13.aprīlī;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas novada un apkārtnes iedzīvotāju un viesu sportiskās
aktivitātes, aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, izveidot jaunu darba instrumentu
Siguldas skolu sporta skolotājiem, Siguldas Sporta skolai un sporta klubiem;
3. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tā darbojas Siguldas novada teritorijā;
4. Teritorijas attīstības pārvalde ir izskatījusi biedrības pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai,
pieteikums atbilst Sigulda novada Domes iekšējiem noteikumos Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” noteiktajiem kritērijiem,
kopējais vērtējums 19 punkti no 20 iespējamiem punktiem (pielikumā projekta vērtēšanas
kritēriji).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas
6.punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes iekšējiem noteikumiem Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” (izdoti 2016.gada 18.maijā, prot.
Nr.7, §20) saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §23), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās – 1 balss (J.Lazdāns) dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības “A2”, reģ. Nr. 40008192822, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 93k-21,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projekta
“Sporta un veselības takas izveide Laurenčos” apstiprināšanas gadījumā 2018.gadā piešķirt
līdzfinansējumu – 5000,00 EUR apmērā;
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2.

Paredzēt līdzekļus 2018.gadā projekta “Sporta un veselības takas izveide Laurenčos”
līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta.

Domes sēdē ierodas deputāte Ņ.Balode. Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.
22.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Siguldas novada Dome ir saņēmusi biedrības “Siguldas Maratona klubs”, reģ. Nr.
40008240164, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 95-5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150,
biedrības vadītāja K.K. 2017.gada 28.marta iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu “Velo “pumpu”
trases izveide Laurenčos” un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās attiecināmo
izmaksu summas – 30 000,00 EUR. Projekts “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos” tiks iesniegts
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātā 2.kārtas projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”, lai veicinātu velosporta attīstību Siguldas novadā, izveidojot trasi, kas būs pielāgota
dažāda vecuma un prasmju līmeņa braucējiem, tajā trenēties varēs gan iesācēji, gan profesionāli
sportisti. Izskatot iesniegumu un Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības konkursā iesniegto projekta
pieteikumu, dome konstatē:
1. Biedrība “Siguldas Maratona klubs”, reģ. Nr. 40008240164 (turpmāk – biedrība) Uzņēmumu
reģistra biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2015.gada 17.jūlijā;
2. Projekta mērķis ir veicināt Siguldas novada un apkārtnes iedzīvotāju sportiskās aktivitātes,
aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;
3. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tā darbojas Siguldas novada teritorijā;
4. Teritorijas attīstības pārvalde ir izskatījusi biedrības pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai,
pieteikums atbilst Sigulda novada Domes iekšējiem noteikumos Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” noteiktajiem kritērijiem,
kopējais vērtējums 19 punkti no 20 iespējamiem punktiem (pielikumā projekta vērtēšanas
kritēriji).
5. Saskaņā ar 2016.gada 1.novembrī noslēgto nomas līgumu nekustamais īpašums Puķu ielā 4,
Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.8015 002 0105, kurā iecerēta velo trases izbūve,
iznomāts SIA “Siguldas Sporta serviss”. Līguma 5.4.punkts paredz, ka nomniekam ir tiesības,
iepriekš rakstveidā saskaņojot ar iznomātāju, slēgt apakšnomas līgumus uz termiņu, kas nav
garāks par nomas līguma termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas
6.punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes iekšējiem noteikumiem Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” (izdoti 2016.gada 18.maijā, prot.
Nr.7, §20) saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §24), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības “Siguldas Maratona klubs”, reģ. Nr. LV40008240164, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 95-5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, dalību Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības
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programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” un projekta “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos” apstiprināšanas gadījumā
2018.gadā piešķirt līdzfinansējumu – 3000,00 EUR apmērā;
2. Paredzēt līdzekļus 2018.gadā projekta “Velo “pumpu” trases izveide Laurenčos”
līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta.
3. Piekrist nekustamā īpašuma ar adresi Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra
Nr.8015 002 0105, daļas 1026 m2 platībā nodošanai apakšnomā velo trases izveidei saskaņā ar
grafisko pielikumu.

23.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas
labiekārtošana”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Siguldas novada Dome ir saņēmusi biedrības “Mores muzejs”, reģ. Nr. 40008100052, juridiskā
adrese “Kalna Kaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170, valdes priekšsēdētājas A.B.
2017.gada 5.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas
teritorijas labiekārtošana” un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās attiecināmo
izmaksu summas – 30 000,00 EUR. Projekts “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas
labiekārtošana” tiks iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātā 2.kārtas
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta mērķis ir labiekārtot publiski pieejamo Mores kauju
muzeja brīvdabas teritoriju, kur izstādīta tehnika un lielgabarīta muzeja eksponāti, tai skaitā Siguldas
novada pašvaldības vēsturiskais priekšmets Sarkanās armijas tanks T-34, uzlabojot pieejamību un
drošību gan muzeja apmeklētājiem, gan organizēto pasākumu dalībniekiem un vietējo iedzīvotāju
aktivitātēm. Dome konstatē:
1. Biedrība “Mores muzejs”, reģ. Nr. 40008100052 (turpmāk – biedrība) Uzņēmumu reģistra
biedrību un nodibinājumu komercreģistrā reģistrēta 2006.gada 8.martā;
2. Projekta mērķis ir labiekārtot publiski pieejamo Mores kauju muzeja brīvdabas teritoriju, kur
izstādīta tehnika un lielgabarīta muzeja eksponāti, uzlabojot pieejamību un drošību gan muzeja
apmeklētājiem, gan organizēto pasākumu dalībniekiem un vietējo iedzīvotāju aktivitātēm;
3. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tā darbojas Siguldas novada teritorijā;
4.Teritorijas attīstības pārvalde ir izskatījusi biedrības pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai,
pieteikums atbilst Sigulda novada Domes iekšējiem noteikumos Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” noteiktajiem kritērijiem,
kopējais vērtējums 17 punkti no 20 iespējamiem punktiem (pielikumā projekta vērtēšanas
kritēriji).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas
5.punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Domes iekšējiem noteikumiem Nr. 6/2016 “Par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā” (izdoti 2016.gada 18.maijā, prot.
Nr.7, §20), saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §25), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Atbalstīt biedrības “Mores muzejs”, reģ. Nr. 40008100052, juridiskā adrese “Kalna Kaņēni”,
Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170, dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projekta
“Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas labiekārtošana” apstiprināšanas gadījumā
2018.gadā piešķirt līdzfinansējumu – 3000,00 EUR apmērā;
2. Paredzēt līdzekļus 2018.gadā projekta “Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas
labiekārtošana” līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta.
24.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 15.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai
piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T. Krūmiņa
Lai precizētu Siguldas novada Domes 2015.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.10 “Par
pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un
sludinājuma dēļiem Siguldas novadā” redakciju, paredzot svītrot pie noteikumos noteiktām nodevu
likmēm norādi uz PVN, kā arī paredzot, ka kontroli par noteikumu ievērošanu veic Siguldas novada
Kultūras pārvalde, ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
12.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12. aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §26), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada Domes 2015.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu
uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
25.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Siguldas novada Domē (turpmāk – Dome) 2017.gada 28.martā saņemts Stopiņu novada domes,
reģistrācijas Nr.90000067986, juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,
iesniegums, ar kuru tā dara zināmu, ka Stopiņu novada dome ir pieņēmusi lēmumu, protokols Nr.94,
par Stopiņu novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, reģistrācijas Nr.40103037514,
1121 (viens tūkstotis viens simts divdesmit vienu) kapitāla daļu pārdošanu par EUR 1121,00 (viens
tūkstotis viens simts divdesmit viens eiro un nulle centi). Minētā sakarā lūgts paziņot līdz 2017.gada
8.maijam par vēlēšanos vai atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības uz pārdošanai paredzētajām
1121 kapitāldaļām.
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Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, minēto paziņojumu un normatīvajos aktos noteikto,
dome konstatē:
1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas
noteikumu 11.punktu publiskas personas augstākajai lēmējinstitūcijai atbilstoši šā likuma
7.pantam līdz 2016.gada 1.oktobrim bija jāpieņem lēmums par tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībās, pārvērtējot vai līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm.
2. Dome, kurai pieder mazākuma kapitāla daļu, t.i. 2,422 % no SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kopējā
pamatkapitāla, izvērtējot līdzdalības lietderīgumu, kā arī ņemot vērā administrēšanas izmaksas,
kas Domei rodas saistībā ar līdzdalību SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” (Domei kā dalībniekam
piedaloties SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” dalībnieku sapulcēs, izskatot to materiālus, komunicējot
ar SIA pārstāvjiem, u.c.), kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasības un izmaiņas
normatīvajos aktos, kas 2015.gadā ieviestas ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, 2016.gada 21.septembra sēdē (prot. Nr.15, §24) nolēma
izbeigt līdzdalību SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, nododot piederošās daļas atsavināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ievērojot to, ka dome ir lēmusi par līdzdalības izbeigšanu,
domei nav pamata lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešā daļa
nosaka, ka kapitāla daļu pārdevējs piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās
kapitālsabiedrības pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem (akcionāriem) nopirkt publiskas
personas kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar pārdošanas noteikumiem,
nosakot, ka sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) kopumā vai atsevišķi jāpiesakās uz visām
publiskas personas pārdodamajām kapitāla daļām, pretējā gadījumā uzskatāms, ka tie atteikušies
no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
4. Komerclikuma 189.panta pirmā daļa nosaka, ka gadījumā, kad dalībnieka daļas tiek pārdotas,
pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi. Minētā panta trešā
daļa noteic, ka pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums
par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš. Dalībnieks
var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesību izlietošanas pirms noteiktā termiņa beigām. Par
pirmpirkuma tiesību izlietošanu vai atteikšanos tās izlietot dalībnieks paziņo personai, kura
nosūtījusi paziņojumu par daļas pārdošanu, un valdei (Komerclikuma 189.panta ceturtā daļa).
Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka Dome pieņēmusi lēmumu izbeigt līdzdalību SIA “Rīgas
Apriņķa Avīze”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.5, §27), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz Stopiņu novada domei, reģistrācijas
Nr.90000067986, piederošo 1121 (viens tūkstotis viens simts divdesmit vienu) kapitāla daļu SIA
“Rīgas Apriņķa Avīze”, reģistrācijas Nr.40103037514.
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26.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2017.gada 6.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, §1) ar priekšlikumu par zemes gabala Skolas ielā 10A,
Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanas procesa pabeigšanu, Siguldas novada Domes 2017.gada
22.marta lēmumu „Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu” (prot. Nr.5, §15), dome konstatē:
1. Saskaņā ar atsavināmā objekta – zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā,
Atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar 2017.gada 22.marta Siguldas novada
domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas
novadā, atsavināšanu” (prot. Nr.5, §15), pirmpirkumtiesīgā persona N.Dz. adrese Skolas ielā
10, Siguldā, Siguldas novads, realizēja savas pirmpirkuma tiesības.
2. Atsavināmā zemes gabala nosacītā cena ir 671,50 EUR (seši simti septiņdesmit viens euro, 50
centi), kas sastāv no zemes gabala tirgus vērtības 490,00 EUR (četri simti deviņdesmit euro)
un īpašuma novērtēšanas izdevumiem 181,50 EUR (viens simts astoņdesmit viens euro, 50
centi), t.sk. PVN.
3. 2017.gada 4.aprīlī Siguldas novada budžeta kontā LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts
A/S „SEB Banka”, tika iemaksāta pirkuma maksa par zemes gabalu Skolas ielā 10A, Siguldā,
Siguldas novads 100% apmērā t.i., 671,50 EUR (seši simti septiņdesmit viens euro, 50 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmito punktu, 2.1
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 astotās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §16), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu zemes gabala Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kad. apz. 8015
002 2265, kas sastāv no zemes vienības 0,0207 ha platībā, atsavināšanas procesu par labu
N.Dz., (..).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar N.Dz.
3. Pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz N.Dz. vārda izslēgt no Siguldas novada
Domes bilances pašvaldībai piederošo zemes gabalu, Skolas ielā 10A, Siguldā, Siguldas
novadā.
4. Izbeigt 2017.gada 8.martā noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala Skolas ielā
10A, Siguldā, Siguldas novadā, nomu ar N.Dz.
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27.§
Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par
nenotikušu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2017.gada 6.aprīļa sēdes lēmumu “Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību
izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr.7, §3), dome konstatē:
1. 2017.gada 22.marta Siguldas novada dome pieņēma lēmumu “Par ielu tirdzniecības kioska
Ausekļa ielā 6, Siguldā Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”
(prot. Nr.5, §29) un apstiprināja ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, 2017.gada
17.marta nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Augstāko nomas maksu 106,32 EUR mēnesī un PVN par kiosku (Nr.2) 7,5 m2 platībā Ausekļa
ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nosolīja D.Č., (..). 2017.gada 30.martā D.Č. iesniedza
iesniegumu, kurā norādīja, ka atsakās parakstīt nomas līgumu par kioska Nr. 2 nomu Ausekļa
ielā 6, Siguldā.
3. Ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību izsoles noteikumu 63.punkts
paredz, ka gadījumā, ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu
neparaksta [..] nomas līgumu, slēgt ielu tirdzniecības kioska nomas līgumu tiek uzaicināts
izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāk nomas maksu. 2017.gada 17.marta ielu
tirdzniecības kioskam Nr.2 Ausekļa ielā 6, Siguldā nākamo augstāko nomas maksu 101,32
EUR (viens simts vienu euro un 32 centus) nosolīja K.B., (..). 2017.gada 6.aprīlī K.B. iesniedza
iesniegumu, kurā norādīja, ka atsakās parakstīt nomas līgumu par kioska Nr. 2 nomu Ausekļa
ielā 6, Siguldā.
4. 2017.gada 6.aprīļa Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisija saskaņā ar ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību izsoles
noteikumu 59.3 apakšpunktu pieņēma lēmumu ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6,
Siguldā, 2017.gada 17.martā notikušo nomas tiesību izsoli atzīt par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem”
7., 10. punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa
atzinumu (prot. Nr.5, §20), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu 2017.gada 17.marta ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli.
2. Atcelt Siguldas novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu “Par ielu tirdzniecības kioska
Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”
(prot. Nr.5, §29).
3. Nodot izsolē nomas tiesības uz 1 ielu tirdzniecības kiosku Nr.2 Ausekļa ielā 6, Siguldā, kad.
apz. 8015 002 0086 uz 3 gadiem.
4. 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.
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5. Apstiprināt ielu tirdzniecības kioska Nr.2 Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību izsoles
noteikumus.
6. Siguldas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28.§
Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2017.gada 6.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.7, §3), kā arī ņemot vērā Siguldas novada domes 2017.gada
12.aprīļa sēdes lēmumu “Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību izsoles
atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr.6, §27) un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu
tipveida nosacījumiem” 7., 10., un 60.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017. gada 12. aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §28), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atkārtoti nodot izsolei nomas tiesības uz 1 ielu tirdzniecības kiosku (kiosks Nr.2) 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.2. 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.
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 22.marta lēmumam „Par ielu tirdzniecības kioska
Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot. Nr.5, §30) 2017.gada 6.aprīlī notika ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā,
Siguldas novadā nomas tiesību izsole.
2. Augstāko nomas maksu 56,32 EUR mēnesī un pievienotās vērtības nodokli par kiosku (Nr.1)
7,5 m2 platībā Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nosolīja SIA “Makara tūrisma birojs”,
reģ. Nr. 40102002322 adrese: “Zalkši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija 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
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §29), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt ielu tirdzniecības kioska Nr.1 Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātus.
2. Slēgt nomas līgumu par ielu tirdzniecības kiosku (Nr.1) 7,5 m2 platībā, Ausekļa ielā 6, Siguldā,
Siguldas novadā, ar SIA “Makara tūrisma birojs”, reģ. Nr. 40102002322 adrese: “Zalkši”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
30.§
Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 6.aprīļa Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, §2), dome konstatē:
1. Ar 12.08.2016. Labklājības ministrijas vēstuli Nr. 36-1-04/1698 “Par Valsts sociālās aprūpes
centra “Vidzeme” filiāles “Allaži” darbības izbeigšanu un piedāvājumu valsts nekustamā
īpašuma pārņemšanai”, Labklājības ministrija norāda, ka ar 01.10.2016. ir paredzēts izbeigt
Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiāles “Allaži” darbību, līdz ar to Labklājības
ministrija piedāvā Siguldas novada pašvaldībai izvērtēt iespējas, pamatojoties uz Publisko
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, ar Ministru kabineta rīkojumu
pārņemt VSAC “Vidzeme” filiāles “Allaži”, lietošanā esošo nekustamo īpašumu “Gaismas”,
Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums Nr.80420020113, likumā “Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju realizācijai, t.sk. sabiedrībā balstītu pakalpojumu
attīstībai sociāli mazaizsargātām grupām.
2. 2016.gada 2.novembrī Siguldas novada dome pieņēma lēmumu „Par Labklājības ministrijas
piedāvājumu nekustamā īpašuma “Gaismas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas nov., pieņemšanai
bez atlīdzības pašvaldības īpašumā” (prot.Nr.17, §18) pieņemt valsts nekustamo īpašumu bez
atlīdzības pašvaldības īpašumā likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 4., 7., un 9. punktā noteikto
funkciju realizācijai, sagatavojot un parakstot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. 2017.gada 17.februārī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr.66 “Par valsts nekustamā
īpašuma nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā”, saskaņā ar kuru Labklājības
ministrijai nodeva bez atlīdzības Siguldas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo
īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80420020113) – divas zemes vienības 4,21 ha
kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 80420020113 un 80420020168), vienpadsmit
būves (būvju kadastra apzīmējumi 80420020113001, 80420020113002, 80420020113004,
80420020113006, 80420020113008, 80420020113012, 80420020113013, 80420020113014,
80420020113015, 80420020168001, 80420020113005) – „SSAC Allaži”, „Gaismas”, Stīveri,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, lai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.,7. un 9.punktu, tās izmantotu pašvaldības autonomo funkciju realizācijai.
4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi, sociālo
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palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos). Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 9.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ņemot vērā tirgus situāciju saistībā ar vietu nepietiekamību veco ļaužu pansionātos
Siguldas novadā, sabiedrībā pieaugošo pieprasījumu pēc sociālās aprūpes centru vietām,
secināms, ka Siguldas novadā nepieciešams papildus nodrošināt no likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7. punktā minētās funkcijas izrietošo pakalpojumu sniegšanu - veco
ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos. Tāpat arī pašvaldības dzīvojamais fonds nenosedz
pieprasījumu pēc pašvaldības dzīvokļiem, pašvaldībai sniedzot palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā, saskaņā ar “Par pašvaldībām” 15.pirmās daļas 9.punktu.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu pašvaldībai ir autonoma
funkcija 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.).
5. Lai iespējami efektīvāk nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 4., 7. un
9.punktā minēto funkciju realizāciju, piesaistot privātās investīcijas, nepieciešams nodot
nekustamo īpašumu „SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra
apzīmējums 8042 002 0113, nomas tiesības izsolē, no likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 4.,
7. un 9. punktā noteikto funkciju izrietošo pakalpojumu sniegšanai.
6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „SSAC Allaži”, „Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā,
Siguldas novadā 2017.gada 24.martā nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000531402, uz Siguldas novada pašvaldības
vārda.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15. panta pirmās daļas 4., 7. un 9. punktam, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 10. un 66.punktu, kā arī
saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu
(prot. Nr.5, §30), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. Nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu „SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8042 002 0113, kas sastāv no 2 (divām) zemes vienībām
ar kopējo platību 4.21 ha (zemes vienību kadastra apzīmējumi 8042 002 0113 un 8042 002 0168)
un 11 (vienpadsmit) būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 8042 002 0113 001, 8042 002 0113 002,
8042 002 011 004, 8042 002 0113 005, 8042 002 0113 006, 8042 002 0113 008, 8042 002 0113
012, 8042 002 0113 013, 8042 002 0113 014, 8042 002 0113 015, 8042 002 0168 001, uz 12 gadiem.
2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma „SSAC Allaži”, “Gaismas”,
Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8042 002 0113, kas sastāv no 2 (divām)
zemes vienībām ar kopējo platību 4.21 ha (zemes vienību kadastra apzīmējumi 8042 002 0113 un
8042 002 0168) un 11 (vienpadsmit) būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 8042 002 0113 001, 8042
002 0113 002, 8042 002 011 004, 8042 002 0113 005, 8042 002 0113 006, 8042 002 0113 008,
8042 002 0113 012, 8042 002 0113 013, 8042 002 0113 014, 8042 002 0113 015, 8042 002 0168
001, izsoles noteikumus.
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3. Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
4. Pilnvarot Siguldas novada Domes izpilddirektori J.Zarandiju apstiprināt nekustamā īpašuma
pieņemšanas-nodošanas aktu.
31.§
Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 23. starptautiskā jauno mūziķu konkursa
“Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede D. Matuseviča
Lai nodrošinātu Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 23. starptautiskā jauno mūziķu
konkursa “Sigulda 2017” norisi un nolikuma izpildi, kā arī, lai segtu ar konkursa rīkošanu saistītos
izdevumus, ir sagatavots lēmuma projekts Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā
23.starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 12. aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §31), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”” rīkotā 23.starptautiskā jauno mūziķu
konkursa “Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrādi.
2. Noteikt, ka Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas audzēkņi ir atbrīvoti no
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 23.starptautiskā jauno mūziķu konkursa
“Sigulda 2017” dalības maksas samaksas.
32.§
Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietnieks J.Zilvers
Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca” valdes locekļa Valda
Siļķes ziņojumu par slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, kuri nepieciešami mūsdienīgas kvalitātes
nodrošināšanai daudzveidīgu veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā un vadoties
no Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam uzdevumā U1.3. minētā - nodrošināt
veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti, iedzīvotāju veselības
stāvokļa uzlabošanu, kā arī uz SIA “Siguldas slimnīca” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2019.
5. un 6.4. daļām, Siguldas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumu daļā “Finansēšana” ir
paredzēts ieguldījums SIA "Siguldas slimnīca" 73 004,00 EUR apmērā. Lai nodrošinātu nolietoto un
novecojušo pamatlīdzekļu nomaiņu ar jaunām 2017.gadā paredzēti sekojoši ieguldījumi (summas
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli):
1. 6267,00 EUR (seši tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi ) paneļu
pastiprinājuma izbūvei slimnīcas pagrabā,
2. 36 185,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 00 centi) kravas
pasažieru lifta modernizācijai,
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3. 25 470,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 centi) dzemdību
galda iegādei,
4. 5082,00 EUR (pieci tūkstoši astoņdesmit divi euro un 00 centi) krioterapijas iekārtas iegādei.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Lai SIA „Siguldas slimnīca” varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas
6.punktu, Komerclikuma 198. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 62. pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 66. panta pirmās daļas
7.punktu, 2015. gada 12. augusta Siguldas novada Domes noteikumu” Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punktu un apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §21), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitālu par 73 004,00 EUR (septiņdesmit trīs
tūkstoši četri euro un 00 centi), kā Siguldas novada Domes ieguldījumu naudā.
2. Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldei veikt avansa maksājumu 73 004,00 EUR
(septiņdesmit trīs tūkstoši četri euro un 00 centi) apmērā sabiedrības ilgtermiņa finanšu
ieguldījumos desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Apstiprināt SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
4. Grozīt SIA „Siguldas slimnīca” statūtus punktos 2.1. un 2.2. un apstiprināt tos lēmumam
pielikumā pievienotajā redakcijā.
5. SIA „Siguldas slimnīca” valdes loceklim Valdim Siļķem iesniegt visus nepieciešamos
dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu grozījumus kapitālsabiedrības statūtos un
iesniegt 6 mēnešu laikā grozītos statūtus Siguldas novada Domes Finanšu pārvaldē.

33.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot.
Nr.5, §33), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Gājēju celiņa izbūve
autoceļa V83 posmā no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai Siguldā, Siguldas
novadā” īstenošanai 57 880,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit euro) apmērā (t.sk.PVN), kas ir ne lielāks par 75% no kopējās projekta
izmaksu summas 77 186,06 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši simtu astoņdesmit
seši euro un 6 centi) (t.sk.PVN) kā ceļu investīciju projektam.
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2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu 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. Noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
34.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar
apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5,
§34), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode,
Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Paparžu ielas pārbūve
Siguldā, Siguldas novadā” īstenošanai 78 090,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši
deviņdesmit euro) apmērā (t.sk.PVN), kas ir ne lielāks par 75% no kopējās projekta
izmaksu summas 104 122,25 EUR (simtu četri tūkstoši simtu divdesmit divi euro un
25 centi) (t.sk.PVN) kā ceļu investīciju projektam.
2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu 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. Noteikt aizņēmuma izlietošanu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada Domes budžeta līdzekļiem.
35.§
Par Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmuma “Par kredīta ņemšanu” (prot. Nr.11,
§3) atcelšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatot jautājumu par projekta “Nākotnes ielas pārbūve posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai”
realizāciju, dome konstatē:
1. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes izsludināto iepirkumu Nr. SND 2016/23
“Nākotnes ielas pārbūve posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai”, līgums par būvdarbu
veikšanu 2016.gada 3.augustā tika noslēgts ar SIA “IKO”, reģ. Nr. 48503012294
(Nr.2016/669).
2. 2016.gada 28.jūlijā Dome ir lēmusi par kredīta ņemšanu Valsts Kasē 111 143,00 EUR
(simtu vienpadsmit tūkstoši simtu četrdesmit trīs euro) apmērā projekta (t.sk.PVN) projekta
“Nākotnes ielas pārbūve posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai” īstenošanai.
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3. 2016.gada 29.decembrī tika noslēgta vienošanās ar SIA “IKO”, reģ. Nr. 48503012294 par
līguma Nr. 2016/669 izbeigšanu un būvdarbu pārtraukšanu ar 2016.gada 29.decembri.
4. Aizņēmuma līgums ar Valsts Kasi par aizņēmumu projekta “Nākotnes ielas pārbūve posmā
no Tilta ielas līdz Riekstu ielai” īstenošanai 2016.gadā netika noslēgts.
5. 2017.gadā tika izsludināts jauns iepirkums Nr. SND 2017/11 “Nākotnes ielas pārbūve
posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai” un līgumu par būvdarbu veikšanu paredzēts slēgt ar
SIA “Imberteh”, reģ.Nr.44103069041.
6. 2017.gada 22.martā dome ir lēmusi par kredīta ņemšanu Valsts Kasē 105 550,00 EUR
(simtu pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit euro) apmērā (t.sk.PVN) projekta “Nākotnes
ielas pārbūve posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai” 2017.gadā (prot. Nr. 5, §22).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2017. gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §35), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atcelt Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.11, §3).
36.§
Par grozījumiem Siguldas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par kredīta ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildē projekta realizācijas autoruzraudzības procesā, kas
radušies projekta “Jaunās Laurenču sākumskolas mācību korpusu automašīnu stāvlaukuma izbūve”
īstenošanas gaitā, ir nepieciešams precizēt aizņēmuma “Jaunās Laurenču sākumskolas mācību korpusu
automašīnu stāvlaukuma izbūve” summu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §36), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Grozīt 2016.gada 28.jūlija Siguldas novada domes lēmuma “Par kredīta ņemšanu”
(prot.Nr.11, §4) 1.punktu un izteikt sekojošā redakcijā”:
“ 1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē “Jaunās Laurenču sākumskolas
mācību korpusu automašīnu stāvlaukuma izbūve” 132 520,00 EUR (simtu trīsdesmit
divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro) apmērā (t.sk.PVN), kas ir ne lielāks par 75% no
kopējās projekta izmaksu summas 176 705,09 EUR (simtu septiņdesmit seši tūkstoši
septiņi simti pieci euro un 9 centi) EUR (t.sk.PVN). Projekta realizāciju un aizņēmuma
izlietošanu veikt sekojoši:

Izņemšanas periods

Pašvaldības finansējums
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Kredīta līdzekļi

2016.gads
2017.gads
Kopā

27 118,24
17 066,85
44 185,09

81 355,00
51 165,00
132 520,00

37.§
Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma speciāliste Anita Viškere izbeigusi darba tiesiskās
attiecības ar Siguldas novada pašvaldību no 2016.gada 14.septembra, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un pamatojoties uz apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §37), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

Izslēgt no Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva komisijas locekli Anitu Viškeri
ar 2017.gada 13.aprīli.
2. Ievēlēt par Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas locekli Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma
speciālisti Revitu Jakupāni ar 2017.gada 13.aprīli.
3. Izdarīt grozījumus Siguldas novada domes 2012.gada 4.aprīļa lēmuma „Par Avārijas ēku
(būvju) apsekošanas komisijas izveidošanu” (prot. Nr.7, §3) lemjošajā daļā, izsakot to šādā
redakcijā:
„Izveidot Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisiju šādā sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētāja – Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete.
2. Komisijas locekļi:
2.1. Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Kristīne Baltiņa;
2.2. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Arnis Rietums;
2.3. Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags;
2.4. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Revita Jakupāne”
38.§
Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma speciāliste Anita Viškere izbeigusi darba tiesiskās
attiecības ar Siguldas novada pašvaldību no 2016.gada 14.septembra, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un pamatojoties uz apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §38), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

Izslēgt no Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāva tās locekli Anitu Viškeri ar 2017.gada
13.aprīli.
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2. Ievēlēt par Siguldas pilsētvides un ainavu valdes locekli Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldes Būvniecības kontroles nodaļas teritorijas plānotāju Robertu
Lipsbergu ar 2017.gada 13.aprīli.
3. Izdarīt Siguldas novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā “Par Siguldas pilsētvides un
ainavu valdes sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.9, §3) grozījumus un apstiprināt Siguldas
pilsētvides un ainavu valdi šādā sastāvā:
3.1. Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
3.2. Izpilddirektore Jeļena Zarandija;
3.3. Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte;
3.4. Teritorijas attīstības pārvaldes Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete;
3.5. Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte Maija Geidāne;
3.6. Telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere;
3.7. Galvenā dārzkopības speciāliste Dita Laure;
3.8. Teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs;
3.9. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele;
3.10. Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Kristīne Baltiņa;
3.11. Nekustamā īpašuma speciālists Arnis Rietums;
3.12. Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags;
3.13. Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale.

39.§
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanas cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes priekšlikumu par
Siguldas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojuma - latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšana un koordinēšana ar latvāni invadētajās zemes vienībās - aktualizāciju, dome
konstatē:
1. Ar Siguldas novada domes 2011. gada 23. marta lēmumu “Par maksas pakalpojuma
apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai ar
latvāni invadētās platībās” (prot. Nr.6, §45) noteikta maksa par pašvaldības pakalpojumu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšana un koordinēšana ar latvāni
invadētajās zemes vienībās, kuras tiek iekļautas Siguldas novada latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānā, kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija
noteikumu Nr. 559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas
noteikumi” 17. punktu „ja persona nav iesniegusi šo noteikumu 3. vai 7. punktā minēto
informāciju vai neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē
attiecīgā vietējā pašvaldība, persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumiem” organizē un koordinē pašvaldība - 11,80 LVL.
2. Ar Siguldas novada domes 2013. gada 6. novembra lēmumu “Par grozījumiem 2011. gada
23.marta Siguldas novada domes lēmumā “Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu latvāna
izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai ar latvāni invadētās
platībās” (prot. Nr.23, §2) noteikta maksa par pašvaldības pakalpojumu - latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu organizēšana un koordinēšana ar latvāni invadētajās zemes vienībās,
kuras tiek iekļautas Siguldas novada latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā - 16,79
EUR.
3. Siguldas novada Domes 2015. gada 30. septembra iekšējie noteikumi „Siguldas novada
pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” noteic kārtību, kādā plānojami un
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uzskaitāmi ieņēmumi no Siguldas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, sniegto maksas
pakalpojumu noteikšanas metodiku, maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas kārtību,
kā arī noteic obligātu maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina veikšanu saskaņā ar šo
noteikumu 1. pielikumu. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma - latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšana un koordinēšana ar latvāni invadētajās zemes
vienībās – apmēru, atbilstoši Siguldas novada Domes 2015. gada 30. septembra iekšējo
noteikumu „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība”
noteiktajai kārtībai.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g. apakšpunktu, Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija
noteikumu Nr. 559 „Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi”
17. punktu, Siguldas novada Domes 2015. gada 30. septembra noteikumiem „Siguldas novada
pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” (prot. Nr.15, §13), apvienotās Finanšu un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §39), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanas cenrādi,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Ieņēmumus no maksas pakalpojuma ieskaitīt Siguldas novada Domes pamatbudžeta kontā.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada domes 2011. gada
23.marta lēmumu “Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai ar latvāni invadētās platībās”
(prot. Nr.6, §45).
4. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšanas cenrādi Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
40.§
Par grozījumiem zemes nomas līgumos
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot SIA “CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740279, juridiskā adrese Stacijas iela 26A,
Sigulda, 2016.gada 2.decembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2005.gada 29.augusta un 2005.gada
15.decembra Zemes nomas līgumu termiņus sabiedrībai piederošo ēku (būvju) uzturēšanai Leona
Paegles ielā 21, Sigulda, Siguldas novads, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000185914, nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 21, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 1719, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 8015 002 1719 un 8015 002 3068 īpašnieks ir Siguldas novada pašvaldība.
2. Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus:
2.1.zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3068 atrodas zemes vienības daļa ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 3068 8001 un divas būves- pacēlāja vadības mājiņa ar
būves kadastra apzīmējums 8015 002 3068 001 un rodeļu tilta daļa ar būves kadastra
apzīmējums 8015 002 3068 002, kuras pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstu Nr.100000443488, ir SIA
“CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, īpašums.
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3.

4.

5.
6.

2.2.zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1719 atrodas zemes vienības daļa ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 1719 8003 un būves- rodeļu tilta daļa ar būves kadastra
apzīmējums 8015 002 3068 002, kura pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstu Nr.100000443488, ir SIA
“CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, īpašums.
2.3.Ēku (būvju) īpašums, kas sastāv no divām ēkām –pacēlāja vadības mājiņa ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 3068 001 un rodeļu tilts ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3068 002
reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000443488, kadastra Nr.8015 502 4915, adrese Leona Paegles iela 23,
Sigulda, Siguldas novads.
Pamatojoties uz 2005.gada 27.jūlija Siguldas novada domes lēmumu “Par zemes piešķiršanu
nomā” (prot.Nr.15§14), 2005.gada 29.augustā ir noslēgts Zemes nomas līgums ar SIA “CSSAlpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 21,
Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 002 1719, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8015 002 1719, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1719 8003, platība
1487 m2, iznomāšanu rodeļu trases krēslu pacēlāju augšējās stacijas izveidošanai. Līguma
termiņš ir 2017.gada 31.augusts.
Pamatojoties uz 2005.gada 21.septembra Siguldas novada domes lēmumu “Par zemes
piešķiršanu nomā” (prot.Nr.18§6), 2005.gada 15.decembrī ir noslēgts Zemes nomas līgums ar
SIA “CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā
21, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 002 1719, uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 3068, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējums 8015 002 3068
8001, platība 1363 m2, iznomāšanu rodeļu trases krēslu pacēlāju augšējās stacijas izveidošanai.
Līguma termiņš 2017.gada 31.decembris.
SIA “CSS Alpine”, Siguldas novada Būvvaldei ir iesniegusi Paskaidrojuma rakstu 1.grupas
būvei “Autoskolas atrakciju trases paplašināšanai” un 2016.gada 20.decembrī saņēmis
būvniecības ieceres akceptu.
Saskaņā ar Siguldas novada domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot. Nr.20, §2), Grafisko daļu, nekustamā īpašuma Leona Paegles iela
21, Sigulda, Siguldas nov., plānotā(atļautā) izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija (P) un
Atpūtas vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA). Publiskas apbūves teritorijas galvenā
izmantošana ir Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kur punkts 357.1.7. nosaka, ka ir
iespējama sporta un atpūtas būvju būvniecība, trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes,
velotreki u.t.t. Savukārt punkts 368. nosaka, ka Atpūtas vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē
ir atklātas vietas, kur rekreācijai tiek izmantots dabas un kultūrvēsturiskais potenciāls un,
būvēm ir tikai pakārtota nozīme. Tās ir teritorijas, kas brīvi pieejams sabiedrībai, un var ietvert
ar tūrismu un atpūtu saistītas ēkas un būves.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
pirmo daļu, Civillikuma 2112.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.punktu, 2011.gada 8.jūnija Siguldas novada
domes saistošo noteikumu Nr.8 “Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu un saskaņā ar Siguldas novada domes
2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.
Gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, §2) II.sējumu
„Grafiskā daļa” un III.sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” punktiem 357.1.7., un
368., kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa
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atzinumu (prot. Nr.5, §40), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa,
D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Pagarināt 2005.gada 29.augusta Zemes nomas līguma un 2005.gada 15.decembra Zemes
nomas līguma termiņus ar SIA “CSS-Alpine”, reģ.Nr.40003740270, juridiskā adrese Stacijas
iela 26A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, līdz 2027.gada 29.augustam.
2. Izdarīt grozījumus 2005.gada 29.augustā Zemes nomas līgumā un izteikt tā 1.1. un 2.1.punktus
šādā redakcijā:
„1.1. IZNOMĀTĀJS, nodod NOMNIEKAM, bet NOMNIEKS pieņem lietošanā par samaksu zemes
gabalu 1487 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8015 002 1719 8003, kas ir daļa no nekustamā īpašuma
Leona Paegles ielā 21, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 002 1719, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8015 002 1719, turpmāk saukts „zemes gabals”, rodeļu trases krēslu pacēlēju augšējās
stacijas izveidošanai un ar to saistīto ēku (būvju) uzturēšanai.”
„2.1. Puses vienojas, ka Līgums ir spēkā līdz 2027.gada 29.augustam.”
3. Izdarīt grozījumus 2005.gada 15.decembra Zemes nomas līguma 1.1. un 2.1., 3.1. punktos, un
izteikt tos šādā redakcijā:
„1.1. IZNOMĀTĀJS, nodod NOMNIEKAM, bet NOMNIEKS pieņem lietošanā par samaksu zemes
gabalu 1363 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8015 002 3068 8001, kas ir daļa no nekustamā īpašuma
Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 002 1719, zemes vienības kadastra
apzīmējums 8015 002 3068, turpmāk saukts „zemes gabals”, rodeļu trases krēslu pacēlēju augšējās
stacijas izveidošanai un ar to saistīto ēku (būvju) uzturēšanai.”
„2.1. Puses vienojas, ka Līguma ir spēkā līdz 2027.gada 29.augustam.
“3.1. Nomas maksa par iznomāto zemi tiek noteikta 5% (trīs procenti) no 1.4.punktā norādītās
zemesgabala vērtības, nomas maksā nav iekļauts PVN.”

41.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 3, Siguldā,
dibināšanu un nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ņemot vērā, ka Siguldas novadā strauji pieaug bērnu dzimstība, proti, katru mēnesi Siguldas
novadā tiek reģistrēti vairāk nekā 20 jaundzimušie, pašvaldība šī gada rudenī ir iecerējusi dibināt
Skolas ielā 3 jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, kas kā neatkarīga pirmsskolas izglītības iestāde darbu
varētu uzsākt 2017.gada 14.augustā. Jaundibināmajā izglītības iestādē plānots izveidot 6 pirmsskolas
izglītības grupas.
Siguldas novada pašvaldība, turpinot tradīciju, ka nosaukumus pašvaldības bērnudārziem
ierosina novada iedzīvotāji, tika izsludināts aicinājums līdz 2017.gada 1.aprīlim iesniegt ierosinājumus
jaundibināmā bērnudārza nosaukumam. Tika saņemti 80 ierosinājumi, kuri līdz 9.aprīlim nodoti
iedzīvotāju balsojumam. Pēc iedzīvotāju nobalsošanas jaunizveidojamai pirmsskolas izglītības
iestādei tiek izvirzīts nosaukums “Tornīši”.
Lai pirmsskolas izglītības iestāde varētu uzsākt darbu ar 2017.gada 14.augustu, nepieciešamas
pieņemt lēmumu par iestādes dibināšanu, nosaukuma piešķiršanu un veikt visas nepieciešamās
darbības dibinātās iestādes reģistrācijai Izglītības un zinātnes ministrijā.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - novada pašvaldība, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, Izglītības
likuma 23.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē
pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
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Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā
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.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes.
Pamatojoties uz minēto un lai pilnīgāk nodrošinātu iespēju Siguldas novada administratīvajā
teritorijā dzīvojošiem bērniem iegūt pirmsskolas izglītību un ņemot vērā Izglītības un kultūras
komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot, Nr.5, §6), apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §41), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ar 2017.gada 14.augustu dibināt Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādi. Iestādes adrese Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētās pirmskolas izglītības iestādes nosaukumu –
Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Tornīši”.
3. Iesniegt lēmumu par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
„Tornīši” dibināšanu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai.
4. Šis lēmums stājas spēkā pēc tam, kad šis lēmums saskaņots Izglītības un zinātnes
ministrijā.
5. Par lēmuma izpildi ir atbildīga Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe.

42.§
Par iekšējo noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu,
kas vairāk liek uzsvaru uz pasūtītāju kompetenci dažādu jautājumu un situāciju izvērtēšanā, un resursu
atbrīvošanu pasūtītājiem, lai tie varētu vairāk laika un uzmanības veltīt apjoma ziņā lielāku iepirkumu
veikšanai, kā arī uz Publisko iepirkumu likuma jaunās redakcijas spēkā stāšanos 2017.gada 1.martā,
kurā tiek piedāvāts risinājums, kas līdzsvaro pasūtītāju resursu patēriņu iepirkumu veikšanai,
iepirkumu veikšanā zem minētajām līgumcenu robežvērtībām pasūtītājs ņem vērā Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, ir sagatavoti iekšējie noteikumi
“Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
10. punktu, 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §42), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks,
J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada
pašvaldībā”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes 2016.gada 21.septembra noteikumus
Nr.10/2016 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā”. (prot.Nr.15, 15 §).
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43.§
Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ”Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA “Siguldas Pilsētas trase” kapitāldaļu turētāja, tās
kapitāldaļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē. SIA finanšu apgrozījumu veido
pakalpojumu sniegšana un saskaņā ar SIA “Siguldas Pilsētas trase” tās galvenais darbības virziens ir
sporta objektu darbība.
Ar Siguldas novada domes 2016.gada 2.novembra lēmumu “Par Siguldas Sporta centra
iznomāšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot. Nr. 17, §16), tika nolemts pēc nodošanas
ekspluatācijā iznomāt Siguldas sporta kompleksu, adrese – Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas
novads, SIA “Siguldas pilsētas trase” (tagad – Siguldas Sporta serviss), reģ. Nr. 40003411141,
juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV- 2150, precizējot nekustamā īpašuma
sastāvu.
Pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja 2017.gada 7. aprīļa aktu par ēkas
pieņemšanu ekspluatācijā par būvobjekta “Siguldas sporta komplekss” Ata Kronvalda ielā 7A,
Siguldā, Siguldas novadā pieņemšanu ekspluatācijā, būvobjekts “Siguldas sporta komplekss”,
turpmāk “Siguldas Sporta centrs” ir nodots ekspluatācijā.
Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu Siguldas Sporta centra darbību, kā arī veicinātu
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nepieciešams Siguldas Sporta centru iznomāt SIA
“Siguldas Sporta serviss”.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu 6.1 panta
pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās
mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav
ilgāks par 12 gadiem.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumu 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 2112. pantu, MK 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.1. apakšpunktu, 2010. gada 8. jūnija MK
noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. apakšpunktu, 7., 54. un 56.,
66.punktu, kā arī saskaņā apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §43), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle, M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis,
E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iznomāt nekustamo īpašumu “Siguldas Sporta centrs”, adrese – Ata Kronvalda iela 7A,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80150023203, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 80150023203 daļas 8993 m2 platībā, būves ar kadastra apzīmējumu
80150023203003, kuras kopējā platība ir 7182,6 m2, un būvē esošās inženierbūves, uz 5
(pieciem) gadiem SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģ. Nr. 40003411141, juridiskā adrese Peldu
iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV- 2150 ar 2017.gada 13.aprīli.
2. Noteikt nomas maksu par zemesgabalu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, kā arī PVN
un nomas maksu par būvēm EUR 17 500 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi)
mēnesī, kā arī PVN.
3. Ar 2017.gada 13. aprīli iznomāt kustamo mantu uz 5 (pieciem) gadiem SIA “Siguldas Sporta
serviss”, reģ. Nr. 40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV2150.
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4. Finanšu pārvaldei sagatavot pamatlīdzekļu un inventāra sarakstu un novērtējumu, nomas
maksu un nomas līgumu noteikt kārtējā domes sēdē.
5. Apstiprināt nomas līgumu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģ. Nr. 40003411141.

44.§
Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja / galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta serviss”
statūtos minēto funkciju izpildi un ņemot vērā 2016.gada 2.novembra Siguldas novada domes lēmumu
“Par Siguldas sporta centra iznomāšanu SIA “Siguldas Spora serviss” (prot. Nr. 17, §16), pamatojoties
uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu,
2015.gada 12.augusta Siguldas novada Domes “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.5. apakšpunktu, kā arī saskaņā ar apvienotās Finanšu
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5, §44), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode, Ē.Čoders, I.Paegle,
M.Malcenieks, J.Lazdāns, J.Strautmanis, E.Viļķina), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Atcelt 2016.gada 14.decembra lēmumu “Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 20, §20).

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40
Nākamā kārtējā domes sēde – 2017.gada 26.aprīlī
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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