2017.gada 29.jūnijā

Siguldā

Nr.12

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis, Ņina Balode, Eva
Viļķina, Mārtiņš Zīverts, Elīna Gruzniņa, Katrīna Leitāne, Indra Ozoliņa, Ivo Alksnis, Rūdolfs
Kalvāns, Inese Zagorska, Reinis Ādamsons, Jānis Zilvers
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags, ekonomiste Anita
Strautmane, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Telpiskās attīstības plānotāja Zane
Gatere, Nekustamā īpašuma speciāliste Revita Jakupāne, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe,
Personāla nodaļas vadītāja Kristīne Simanoviča, Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Klientu
apkalpošanas nodaļas vadītāja Santa Sāra, datorsistēmu un datortīklu administrators Indulis Biedris
Piedalās: Bāriņtiesas vadītāja Zane Krauze, Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs
Pieaicinātās personas: pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja amata kandidāte Evija
Grava, pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” vadītāja amata kandidāte Indra Podziņa, Laurenču
sākumskolas direktora amata kandidāts Kārlis Zaļais
Protokolē: domes sekretāre, juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.05
Darba kārtība:
1. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
2. Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas
atjaunošana, pārbūve, un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma
piešķiršanu.
3. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”
precizētās redakcijas apstiprināšanu.
5. Par iesnieguma izskatīšanu.
6. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

7. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam aktualizētā Investīciju
plāna apstiprināšanu.
8. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu.
9. Par iecelšanu amatā.
10. Par iecelšanu amatā.
11. Par iecelšanu amatā.
12. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 17.03.2017. lēmuma Nr.6 (protokols
Nr.6) apstrīdējumu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017”
nolikuma apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
12 (divpadsmit) jautājumiem: Nr.14 “Par piedalīšanos programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4
Open-Minded Sigulda”; Nr.15 “Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā „Jaunas
pieejas matemātikas apguvē””; Nr.16 “Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu
vasaras nometnes dalības maksas apstiprināšanu”’; Nr.17 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresēm Priežu iela 4 un 7, Pulkveža Brieža iela 1, 1A, 3,
Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai ar mērķi
izveidot četras zemes vienības”; Nr.18 “Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
“Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu”; Nr.19
“Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvi”; Nr.20
“Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saltavots”, SIA “Siguldas
Sporta serviss” un SIA “Siguldas slimnīca” statūtos”; Nr.21 “Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”,
“Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”;
Nr.22 “Par aizņēmuma ņemšanu”; Nr.23 “Par aizņēmuma ņemšanu”; Nr.24 “Par Siguldas novada
Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu”; Nr.25 “Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
14. Par piedalīšanos programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 Open-Minded Sigulda”.
15. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā „Jaunas pieejas matemātikas
apguvē”.
16. Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības
maksas apstiprināšanu.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresēm
Priežu iela 4 un 7, Pulkveža Brieža iela 1, 1A, 3, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu
iela, Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai ar mērķi izveidot četras zemes vienības.
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas novada
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
19. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja
pārstāvi.
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20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saltavots”, SIA
“Siguldas Sporta serviss” un SIA “Siguldas slimnīca” statūtos.
21. Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
22. Par aizņēmuma ņemšanu.
23. Par aizņēmuma ņemšanu.
24. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

1.§
Par zemes nomu garāžas uzturēšanai
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot A.M., adrese (adrese), 2017.gada 16.maija iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2007.gada
18.oktobra Zemes nomas līgumu Nr.29/07, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
ierakstu Nr.100000543156, nekustamais īpašums ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., kadastra Nr.8042 004 0211, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8042 004 0211, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
2. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz zemes
vienības Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 1903 m2, kadastra apzīmējums
8042 004 0211, atrodas garāžu bloks ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001, kurš sastāv no
15 garāžām (telpu grupām). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem garāžas ar kadastra apzīmējumu (..) tiesiskais valdītājs ir A.M..
3. 2007.gada 18.oktobrī Allažu pagasta padome ir noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.29/07, ar kuru
A.M. ir iznomāta 1/15 domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211.
Ņemot vērā, ka atsevišķi līgumā ietvertie regulējumi vairs neatbilst spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un esošajai situācijai, ir nepieciešams noslēgt jaunu zemes nomas līgumu,
ar kuru A.M. tiek iznomāta 1/15 domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042
004 0211, tiesiskā valdījumā esošās garāžas apsaimniekošanai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas
zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju,
savukārt noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā
daļas minimālā nomas maksa ir 28,00 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.
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 publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, kā arī Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 27.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 1.§), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.M. par 1/15 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8042 004 0211 iznomāšanu garāžas uzturēšanas vajadzībām ar šādiem nosacījumiem:
1.1. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi;
1.2. nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā un PVN.
1.3. Nomas maksa jāsamaksā līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām, proporcionāli sadalot
gada nomas maksu četros maksājumos, pamatojoties uz iznomātāja izrakstītu un atsūtītu
rēķinu nomniekam.
2. Ar šī lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētā zemes nomas līguma noslēgšanas brīdi izbeigt
starp Allažu pagasta padomi un A.M. 2007.gada 18.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.29/07.

2.§
Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana,
pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumiem Nr. 323 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” īstenošanas noteikumi” Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” otro projektu iesniegumu ierobežotas atlases kārtu.
Siguldas novada pašvaldības sagatavotā projekta iesnieguma “Siguldas Valsts ģimnāzijas un
Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” (turpmāk –
projekts) kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 531 824.56 EUR, no tām Eiropas reģionālā attīstības
fonda finansējums 2 988 570.00 EUR, jeb 25.91%, valsts budžeta dotācija – 1 708 650.92 EUR, jeb
14.82%, pašvaldības līdzfinansējums – 6 834 603.64 EUR, jeb 59.27% no kopējām attiecināmajām
izmaksām. Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2018.gada līdz 2020.gadam.
Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas
nosacījumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas
2011.-2017.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 1 “Dažādu pakāpju izglītības nodrošināšana”, rīcību Nr. 9
“Izglītības iestāžu restrukturizācija, optimizācija, renovācija”, rīcību Nr. 11 “Siguldas Valsts
ģimnāzijas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija, Siguldas 1.pamatskolas
atjaunošana, materiāli tehniskās bāzes modernizācija” un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 29.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 5.§), Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija sēdes
atzinumu (prot. Nr.9, 1.§), un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 27.jūnija sēdes
atzinumu (prot. Nr.9, 2.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātājā projektu iesniegumu otrajā atlases
kārtā “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ar projekta iesniegumu “Siguldas Valsts
ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes
modernizācija”;
2. Nodrošināt projektam nepieciešamo Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu 59.27%
apmērā, jeb kopsummā 6 834 603,64 EUR un priekšfinansējumu 10% apmērā, jeb kopsummā
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469 722,10 EUR no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas, ņemot aizņēmumu Valsts
kasē, tajā skaitā:
2.1. 2018.gadā līdzfinansējuma nodrošināšanai – 2 278 201,21 EUR;
2.2. 2019.gadā līdzfinansējuma nodrošināšanai – 2 278 201,21 EUR;
2.3. 2020.gadā līdzfinansējuma nodrošināšanai 2 278 201,22 EUR, priekšfinansējuma
nodrošināšanai 469 722,10 EUR

3.§
Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Ņemot vērā to, ka Simbolikas komisijas locekle Liene Jurkāne ir izbeigusi darba tiesiskās
attiecības ar Siguldas novada pašvaldību un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izslēgt no Simbolikas komisijas sastāva komisijas locekli Lieni Jurkāni ar 2017.gada 29.jūniju.

4.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā ”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo
daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, kā arī saskaņā ar Siguldas
novada domes apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 17. maija
atzinumu, ar Siguldas novada domes 2017.gada 17.maija lēmumu (prot. Nr.8, 42.§) tika apstiprināti
saistošie noteikumi Nr.15 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas
kārtību Siguldas novadā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otro daļu saistošie noteikumi tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 2017.gada 8.jūnijā Siguldas
novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktos iebildumus
un precizēja saistošo noteikumu redakciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo
daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, kā arī saskaņā ar
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 27. jūnija atzinumu, (prot. Nr.9, 3.§), Finanšu
komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 2.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt precizēto redakciju Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”.
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2. nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

5.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Ņemot vērā to, ka jautājums netika atbalstīts Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 27.jūnija
sēdē, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atlikt jautājuma izskatīšanu, izslēdzot jautājumu no darba kārtības.

6.§
Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas novads, 2017.gada 23.maija iesniegumu Nr.1-4/70e iesniegumu pagarināt 2014.gada
28.maija Patapinājuma līguma Nr.2014/07 termiņu, dome konstatē:
1. 2013.gada 2.septembrī starp Siguldas novada Domi un SIA „Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793, ir noslēgts Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ar
kuru pašvaldība ir piešķīrusi SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, tiesības sniegt
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu
Siguldas novada administratīvajā teritorijā, izmantojot komercsabiedrībai īpašumā un lietojumā
nodotus inženierkomunikāciju tīklus. Līgums noslēgts līdz 2026.gada 14.oktobrim.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2014.gada 28.maija lēmumu (prot.Nr.11§12)
„Par zemes nodošanu beztalīdzības lietošanā”, 2014.gada 28.maijā starp Siguldas novada Domi un
SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, ir noslēgts Patapinājuma līgums Nr.2014/207, ar kuru
SIA „Saltavots” nodoti patapinājumā sekojoši zemes gabali vai to daļas, uz kurām atrodas
ūdenssaimniecības objekti:
2.1. Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,13 ha, kadastra apzīmējums 8042
004 0250;
2.2. Birztalu iela 7 (centra attīrīšanas iekārta), Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,6 ha,
kadastra apzīmējums 8042 004 0225;
2.3. Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,12 ha, kadastra apzīmējums 8042
003 0251;
2.4. Stārķu iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,074 ha, kadastra apzīmējums 8042
004 0292;
2.5. Daļa no „Allažmuižas parks”, Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,07 ha,
kadastra apzīmējums 8042 007 0146.
3.
Pamatojoties uz 2016.gada 13.janvāra Siguldas novada Domes lēmumu “Par SIA
“Saltavots” pamatkapitāla palielināšanu”, (prot.Nr.1 § 26.) un 2016.gada 1.marta Pieņemšanas
nodošanas Aktu “Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Saltavots” bilancē”:
3.1. Zemes vienība Ošu ielā 7A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0.13 ha, kadastra
apzīmējums 8042 004 0260, reģistrēta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000548797 uz SIA "Saltavots” vārda.
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3.2. Zemes vienība Birztalu iela 7, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,6 ha, kadastra
apzīmējums 8042 004 0225, reģistrēta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000548342 uz SIA "Saltavots” vārda.
4. Pamatojoties uz Siguldas novada Būvvaldes 2015.gada 6.maija lēmumu „Par pašvaldības
piekrītošās zemes Allažu pagastā sadalīšanu”, (prot.Nr.16§16), izgatavots zemes robežu plāns, ar kuru
zemes vienībai Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta platība 0,2158 ha.
5. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2014.gada 28.maija lēmumu „Par pašvaldības
piekrītošās zemes sadalīšanu un platības precizēšanu”, (prot.Nr.11§6) izgatavots zemes robežu plāns,
ar kuru zemes vienībai Stārķu iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrēta platība 0,0660 ha.
6. Pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2015.gada 8.aprīļa lēmumu „Par pašvaldības
piekrītošās zemes “Allažmuižas parks” Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu”,
(prot.Nr.13§14) izgatavots zemes robežu plāns, ar kuru atdalītajai zemes vienībai “Allažmuižas
artēziskā aka”, Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov., Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta platība 0,3418 ha.
7. Saskaņā ar Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta:
7.1. otrās daļas 5.punktu pašvaldībai aizliegts tās mantu nodot citām personām bezatlīdzības
lietošanā, izņemot gadījumus, kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai;
7.2. trešo daļu, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās
apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās
mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;
citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un
atbilstošu izmantošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo daļu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 27.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 6.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Ar 2017.gada 29.maiju nodot patapinājumā SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr. 40103055793,
juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, ūdenssaimniecības objektu
uzturēšanai un 2013.gada 2.septembra Līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu izpildei, sekojošus Siguldas novada pašvaldībai piederošos vai
piekrītošos īpašumus:
1.1. Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,2158 ha, kadastra apzīmējums
8042 004 0251. Uz zemes vienības atrodas pašvaldības bilancē esošs artēziskais urbums un
atdzelžošanas stacija un SIA “Saltavots” bilancē esošs artēziskais urbums. Minētās
inženierbūves ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai atbilstošā stāvoklī.
1.2. Stārķu iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,0660 ha, kadastra apzīmējums
8042 004 0292. Uz zemes vienības atrodas pašvaldības bilancē esošs ūdenstornis, kam
nepieciešama renovācija.
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2.

3.

4.

5.

1.3. „Allažmuižas artēziskā aka”, Allažmuiža, Allažu pag., Siguldas nov., platība 0,3418 ha,
kadastra apzīmējums 8042 007 0209. Uz zemes vienības atrodas pašvaldības bilancē esošs
ūdens ieguves urbums ar kadastra apzīmējumu 8042 007 0209 001. Inženierbūve ir
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai atbilstošā stāvoklī.
Nolemjošās daļas 1.punktā minēto īpašumu nodošanas nepieciešamība un lietderība un mērķis
- sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana (t.i. ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana.
Nolemjošās daļas 1.punktā minētie īpašumi tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā uz 3 gadiem,
bet ne ilgāk kā līdz šo īpašumu ieguldīšanai patapinājuma ņēmēja pamatkapitālā vai 2013.gada
2.septembrī noslēgtā līguma (par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu)
izbeigšanās dienai atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.
Patapinājuma līgumā iekļaut sekojošus nosacījumus:
4.1.SIA “Saltavots” par saviem līdzekļiem nodrošina nolemjošās daļas 1.punktā minēto
īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu;
4.2.Siguldas novada pašvaldībai ir tiesības, rakstiski informējot 10 (desmit) dienas iepriekš
SIA “Saltavots”, vienpusēji atkāpties no līguma, ja iestājas kāds no zemāk minētajiem
gadījumiem:
4.2.1. bezatlīdzības lietošanā nodotais īpašums netiek izmantots atbilstoši nodošanas
mērķim;
4.2.2. SIA “Saltavots” nepilda vai pārkāpj Patapinājuma līguma nosacījumus;
4.2.3. nodotie īpašumi tiek bojāti un netiek uzturēti kārtībā;
4.2.4. nodotie īpašumi nepieciešami Siguldas novada pašvaldības funkciju īstenošanai.
Juridiskajai pārvaldei sagatavot Patapinājuma līgumu.

7.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam aktualizētā Investīciju plāna
apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes aktualizēto Siguldas
novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam Investīciju plāna projektu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka „Pašvaldībām, lai izpildītu savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu”, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu,
kas nosaka: „Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus”, 22.panta otro daļu, kas paredz, ka „Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver
pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas
izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības
programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības kārtību”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kurš nosaka, ka „Rīcības plānu
un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, kā arī
saskaņā ar Siguldas novada domes 2011.gada 9.marta lēmumu (prot.Nr.5, 8.§) par Siguldas novada
Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam apstiprināšanu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 27. jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 7.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu
(prot. Nr.9, 3.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode,
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E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons), pret – 2 balsis (J.Strautmanis, J.Zilvers), atturas – nav, dome nolemj:
aktualizēt Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam Investīciju plānu un
apstiprināt to lēmuma pielikumā Nr. 1 pievienotā redakcijā.

8.§
Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu
Ziņo: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja T.Krūmiņa
Ievērojot Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likumā paredzēto pienākumu trīs mēnešu laikā no pašvaldības domes ievēlēšanas ievēlēt jauno novada
vēlēšanu komisiju, ir sagatavots lēmuma projekts par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu
skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
Dome konstatē:
1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
(turpmāk – Likums) 2. panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas
pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras
izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
2. Likuma 1. pants nosaka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk — dome) vēlēšanu
sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi
republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7—15 locekļu sastāvā.
Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
3. Likuma 5. pants paredz, ka Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās
republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas (…).
4. Likuma 6. pants nosaka: “Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas
pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par
vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona,
kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.”.
5. Likuma 7. pants paredz, ka “tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir
reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības
institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem
Latvijas pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa). Katras politiskās partijas vai politisko partiju
apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt
lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.”
6. Likuma 9. pants nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka
attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta
pārvaldes ēkām”.
7. Šobrīd Siguldas novada vēlēšanu komisija darbojas septiņu locekļu sastāvā pamatojoties uz
Siguldas novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumu “Par Siguldas novada vēlēšanu
komisijas izveidošanu” un 2016.gada 21.septembra lēmumu “Par izmaiņām vēlēšanu
komisijas sastāvā”.
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Pamatojoties ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu, 7.pantu, 9.pantu un
saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 4.§), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noteikt Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu - 7 locekļi.
2. noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu Siguldas novada vēlēšanu
komisijai līdz 2017.gada 19.jūlijam.

9.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldības kompetencē ir pieņemt
darbā un atbrīvot no darba tās 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 pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, kā arī Siguldas novada Domes
2016.gada 13.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, §5) “Par algas likmes noteikšanu pašvaldības budžeta
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem” 2.pielikumu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
29.jūnija atzinumu (prot. Nr.7, 2.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9,
5.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

iecelt par pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāju Eviju Gravu.
noteikt Evijai Gravai pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas amatā mēnešalgu 1070,00
EUR (viens tūkstotis septiņi desmiti euro 00 centi)
uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei nodrošināt šā lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

10.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldības kompetencē ir pieņemt
darbā un atbrīvot no darba tās 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 pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.7, 3.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu
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(prot. Nr.9, 6.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iecelt par pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” vadītāju Indru Podziņu.
2. noteikt Indrai Podziņai pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” vadītājas amatā mēnešalgu
1020,00 EUR (viens tūkstotis divi desmiti euro 00 centi)
3. uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei nodrošināt šā lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
4. šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

11.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldības kompetencē ir pieņemt
darbā un atbrīvot no darba tās 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 pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, kā arī Siguldas novada Domes
2016.gada 21.septembra lēmuma (prot. Nr.15, §8) “Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada
pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem”
2.pielikumu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.7, 4.§) un Finanšu
komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 7.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. iecelt par Laurenču sākumsskolas direktoru Kristapu Zaļo.
2. noteikt Kristapam Zaļajam Laurenču sākumsskolas direktora amatā mēnešalgu 1500,00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi)
3. uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei nodrošināt šā lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
4. šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Deputāts R.Kalvāns pamet domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās 14 deputāti.

12.§
Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
17.03.2017. lēmuma Nr.6 (protokols Nr.6) apstrīdējumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Izskatot M.T. 29.03.2017. iesniegumu, ar kuru apstrīd Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas (turpmāk – Komisija) 17.03.2017. lēmumu Nr.6 (protokols Nr.6) “Par A.T. deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu”, Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome konstatē:
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[1] Pašvaldībā 12.01.2017. saņemts nekustamā īpašuma (adrese) īpašnieka M.T. iesniegums ar
lūgumu anulēt ziņas par viņa tēva, A.T., dzīvesvietu (adrese) sakarā ar to, ka ir izbeigta mutiskā
vienošanās un minētā persona šajā īpašumā kopš 2017. gada 8. janvāra vairs nedzīvo.
[2] Komisija, izvērtējot M.T. 12.01.2017. iesniegumā minēto, tās rīcībā esošo informāciju un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, 3.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu
un A.T. klātienē sniegto paskaidrojumu, ar 17.03 .2016. lēmumu atteikusi anulēt ziņas par A.T.
deklarēto dzīvesvietu (adrese). Kā atteikuma iemesls ziņu anulēšanai minēts, ka A.T. šajā adresē dzīvo
un ir sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
[3] M.T. un viņa māte D.T. par minēto lēmumu 29.03.2017. Komisijai iesniegusi iesniegumu,
ar kuru apstrīd Komisijas 17.03.2017. lēmumu Nr.6 (protokols Nr.6). Iesniegumam pievienots M.T.
mātes D.T. 29.03.2017. iesniegums ar dokumentu kopijām, no kuriem pēc M.T. ieskatiem var redzēt
īpašuma tiesiskos lēmējus. D.T. 29.03.2017. iesniegumā paskaidro, ka bijušajam vīram, A.T., ar kuru
laulība tiesiski šķirta 23.11.2016., nav nekādas tiesības uz īpašumu (adrese). D.T. iesniegumam
pievienojusi zemesgrāmatu apliecības kopiju no Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(..),
05.02.2013. pirkuma līguma kopiju, 22.01.2013. pirkuma līguma kopiju, 12.01.2001. Dāvinājuma
līguma kopiju. D.T. ieskatā no pieminēto dokumentu kopijām var redzēt par kādiem līdzekļiem tika
iegādāts šis īpašums un D.T. kā īpašnieka mātei ir tiesības pieņemt visus lēmumus, kas skar šo
īpašumu.
[4] Ievērojot iesniegumos norādītos iebildumus, lietā izšķirams jautājums par to, vai Komisijai
bija pamats atteikt ziņu anulēšanu par A.T. deklarēto dzīvesvietu īpašumā (adrese).
[5] Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka
administratīvais process iestādē noris saskaņā ar APL normām, ja speciālajās tiesību normās nav
noteikta cita kārtība. Deklarēto ziņu pārbaudi regulē Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pants, kura
pirmā daļa paredz, ka iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu
iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu. Pašvaldības dome, izvērtējot tās rīcībā esošo
informāciju, kā arī ar pārbaudot ar M.T. iesniegumā norādītos apstākļus un pievienotos dokumentus,
konstatēja lietas izspriešanai šādus būtiskus faktiskos apstākļus:
[5.1] Saskaņā Iedzīvotāju reģistra datiem uz A.T. deklarēts (adrese) no 07.03.2013. Kā tiesisko
pamatu A.T. norādījis radniecību ar M.T.
[5.2] Pēc valsts datorizētās zemesgrāmatas nodaļas datiem uz īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu (adrese) ir nostiprinātas M.T. ar 15.02.2013. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
lēmumu. M.T. īpašuma tiesības ieguvis pamatojoties uz 05.02.2013. pirkuma līgumu. Īpašuma
nodalījuma II daļas 2.iedaļas ierakstā Nr.3.1. ir atzīme – noteikts aizliegums bez D.T. rakstiskas
piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, tajā skaitā pārdot, dāvināt, mainīt, kā arī ieķīlāt vai citādi
apgrūtināt ar lietu tiesībām. Minētā atzīme izdarīta pamatojoties uz 05.02.2013. pirkuma līguma 3.1.un
3.2.punktos nodibināto servitūtu – dzīvokļa tiesību par labu D.T. saskaņā ar Civillikuma 1227.1230.pantu. Noteiktais servitūts satur:
[5.2.1.] D.T. tiesības līdz mūža galam lietot dzīvokli un deklarēt dzīvesvietu;
[5.2.2] M.T. nav tiesību dzīvokļa īpašumu atsavināt, tajā skaitā pārdot, mainīt, kā arī ieķīlāt vai
citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez D.T. piekrišanas.
[5.3] Lai pārbaudītu vai A.T. deklarētajā adresē dzīvo un ir sasniedzams, Pašvaldības
Pakalpojumu centrs nosūtīja A.T. 13.04.2017. vēstuli Nr.2.1.-4/963, kurā tiek lūgts A.T. sniegt
viedokli saistībā par M.T. iesniegto apstrīdējuma iesniegumu. A.T. uz izsūtīto vēstuli atsaucies,
ierodoties Pašvaldības Pakalpojumu centrā un iesniedzot iesniegumu. Minētajā iesniegumā A.T.
atkāroti paskaidrojis, ka (adrese) dzīvo. Kā apliecinājumu tam pievieno ar dzīvokļa lietošanu saistīto
pakalpojumu samaksas apliecinošus dokumentus.
[6] Tā kā ierosinātajā lietā bija nepieciešams vēlreiz pārbaudīt A.T. deklarēto dzīvesvietas ziņu
atbilstību, Pašvaldības domei nebija iespējams pieņemt lēmumu ievērojot APL 64.panta pirmajā daļā
noteikto viena mēneša termiņu. APL 64.panta otrā daļa, paredz, ka ja objektīvu iemeslu dēļ lēmumu
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nav iespējams pieņemt viena mēneša laikā, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem
mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ievērojot minēto tiesisko
regulējumu, Pašvaldība pagarināja iesnieguma izskatīšanas un attiecīga lēmuma pieņemšanas termiņu
līdz 29.06.2017.
[7] Pašvaldības dome ņemot vērā lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, rīcībā esošos
dokumentus, izdarot uz to pamata šīs lietas juridisko izvērtējamu, secina:
Lai gan īpašums (adrese) nav A.T. īpašums, viņš šajā adresē ir sasniedzams tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību un kā norāda lietā esošā informācija, A.T. šajā īpašumā arī dzīvo.
Ņemot vērā, ka M.T. un D.T. iebilst, ka par to, ka A.T. dzīvo (adrese) , secināms, ka pušu starpā
radušais civiltiesisks strīds par dzīvokļa lietošanas tiesībām nav atrisināts. Tiesas lēmums, ar kuru rasts
risinājums šim strīdam, Pašvaldībai iesniegts nav.
Kā atzinis Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments savos prakses
apkopojumos lietās par dzīvesvietas deklarēšanu 2004-2015 (sk.17.lp), ja persona deklarētajā
dzīvesvietā faktiski dzīvo, taču pastāv šaubas par personas tiesisko pamatu tur dzīvot (deklarētās
personas un dzīvojamās telpas īpašnieka starpā ir civiltiesisks strīds), prezumējams, ka personai ir
tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana veicama pēc
civiltiesiskā strīda galīgas atrisināšanas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Civiltiesiskais strīds
uzskatāms par atrisinātu ar pušu savstarpēju vienošanos vai vispārējās jurisdikcijas tiesas sprieduma
spēkā stāšanos. Ja tiesas ceļā nekustamajā īpašumā reāli dzīvojošas (tajā sasniedzamas) personas
tiesību tajā dzīvot neesība nav konstatēta ar tiesas spriedumu, un persona uz tiesas sprieduma pamata
nav izlikta no šā nekustamā īpašuma, tad nav saskatāms pamats neatzīt personas tiesības deklarēt
dzīvesvietu šajā adresē (sk. Senāta 14.02.2008. sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu,
27.09.2012. sprieduma lietā Nr.SKA-391/2012 13., 16.punktu, Augstākās tiesas 09.06.2011. rīcības
sēdes lēmumu lietā Nr.SKA 512/2011).
Pie tam atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantam un 3.panta pirmajai daļai likuma
mērķis ir nodrošināt, lai valstij būtu zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās
ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst
reālajai situācijai. Šajā sakarā sistēmiski skatāma arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.panta pirmā
daļa, kas noteic, ka iestāde pēc savas iniciatīvas reģistrē tādas personas dzīvesvietu, kura pati
dzīvesvietu nav deklarējusi, ja konstatē adresi, kurā persona faktiski dzīvo. Tas parāda, ka
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana principā nav domāta gadījumiem, kuros tiek konstatēts, ka
izdeklarējamā persona deklarētajā īpašumā reāli dzīvo. Šāds secinājums sistēmiski savienojas arī ar
iepriekš izteiktajiem tiesu atzinumiem.
Tā kā lietā esošie dokumenti liecina, ka A.T. deklarētājā adresē ir sasniedzams un arī dzīvo,
Pašvaldības domei nav pamata uzlikt par pienākumu Komisijai anulēt ziņas par A.T. deklarēto
dzīvesvietu īpašumā (adrese) jo likumdevējs Pašvaldībai nav piešķīris kompetenci risināt ieinteresēto
personu starpā radušos strīdus par tiesībām dzīvot nekustamajā īpašumā un izšķirt tos. Jautājums par
personas strīdus dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu risināms civilprocesuālā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, M.T. un D.T. iesniegumi atzīstami par nepamatotiem un
noraidāmiem.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz APL 81.panta otrās daļas 1.apakšpunktu,
Siguldas novada domes 16.06.2017. saistošo noteikumu Nr.18 “Siguldas novada pašvaldības
nolikums” 98.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 27.jūnija atzinumu (prot. Nr.9,
8.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. atstāt negrozītu Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 17.03.2017. lēmumu Nr.6
(protokols Nr.6) “Par A.T. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”;
2. noraidīt M.T. un D.T. apstrīdēšanas iesniegumus par A.T. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Deputāts R.Kalvāns atgriežas domes sēdē. Turpmāk balsošanā piedalās 15 deputāti.
13.§
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai veicinātu Siguldas novada teritorijas sakoptību, motivētu novada iedzīvotājus un
uzņēmējus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu, kā arī, lai noskaidrotu un godinātu sakoptāko
individuālo māju, lauku sētu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, komerciālo un sabiedrisko ēku un citu
objektu īpašniekus (apsaimniekotājus), ir sagatavots Siguldas novada pašvaldības konkursa
“Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” nolikums un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 27.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 9.§) un Finanšu
komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 8.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav dome nolemj:
1. organizēt konkursu “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” no 2017.gada 1.augusta līdz
2017.gada 31.augustam;
2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākais īpašums Siguldas novadā
2017” nolikumu.

14.§
Par piedalīšanos programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 Open-Minded Sigulda”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Sakarā ar nepieciešamību lemt par dalību ERASMUS+ ilgtermiņa Eiropas brīvprātīgā darba
projektā "EVS 4 Open-Minded Sigulda" (Nr. 2016-1-LV02-KA105-001021), kurā Siguldas novada
Jaunrades centrs iesaistītos kā – Uzņemošā organizācija un biedrība “Siguldas Alternatīvā izglītība”,
reģistrācijas Nr. 40008036256, kā - Koordinējošā organizācija, abas kopā kā – Partnerorganizācijas,
uzņemot 4 brīvprātīgā darba jauniešus (vecumā no 22-24 gadiem) no dažādām Eiropas valstīm, ir
sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. ERASMUS+ projekta "EVS 4 Open-Minded Sigulda" (Nr. 2016-1-LV02-KA105-001021)
(turpmāk arī – Projekts) mērķi ir:
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1.1. iesaistīt jauniešus jēgpilnā brīvprātīgo darbā, nodrošinot viņiem iespējas personības izaugsmei un
kompetenču attīstībai, kā arī veicināt viņu radošās izpausmes un starpkultūru dialogu vietējā
sabiedrībā;
1.2. attīstīt un stiprināt projektā iesaistīto organizāciju sadarbību neformālās izglītības un jauniešu
mobilitātes jomā.
2. Projekta ārvalstu sadarbības partneri (nosūtošās organizācijas) ir „Casa da Horta Associacao
Cultural” (Portugāle), „American International School of Transylvania” (Rumānija), „Teatro
Metaphora
Associacao
de
Amigos
das
Artes” (Madeiras
sala,
Portugāle)
un „Ecocompartimos” (Spānija).
3. Projektam pieejamā kopējā maksimālā dotācija ir 32 653,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši
simti piecdesmit trīs euro, 00 centi), tai skaitā priekšfinansējums 80% apmērā, bet dotācijas atlikuma
maksājums (20% apmērā) būs pieejams pēc projekta Gala atskaites nodošanas un apstiprināšanas.
Tādējādi ir paredzēts 100% Eiropas Savienības finansējums.
4. Siguldas novada pašvaldībai, kā Siguldas novada Jaunrades centra (partnerorganizācija)
dibinātājam ir jānodrošina Projekta priekšfinansējums 3265,30 EUR apmērā, kurš pēc Projekta gala
atskaites un attiecīgā Projekta dotācijas atlikuma maksājuma saņemšanas no Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras, tiks atgriezts Siguldas novada pašvaldības budžetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu,
21.pantu, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 29. jūnija atzinumu (prot. Nr.7,
6.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 9.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra dalību programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4
Open-Minded Sigulda” (Nr. 2016-1-LV02-KA105-001021);
2. Siguldas novada pašvaldības 2017.gada budžetā iekļaut projekta priekšfinansējumu 3265,30
EUR (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro, 30 centi) apmērā.

15.§
Par Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā
„Jaunas pieejas matemātikas apguvē”
Ziņo: deputāts R.Kalvāns
Siguldas Valsts ģimnāzija 2017.gada 2.februārī iesniegusi projekta pieteikumu “Jaunas pieejas
matemātikas apguvē” (turpmāk – projekts) Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas
Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam 1.
pamatdarbības “Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (KA1) 2017.gada projektu
konkursā.
2017.gada 17.maijā Siguldas Valsts ģimnāzija ir saņēmusi Valsts Izglītības attīstības aģentūras
Lēmumu Nr. 8.-10.1//2435 par projekta apstiprināšanu.
Projektam piešķirtais finansējums – 9 057,00 EUR (deviņi tūkstoši piecdesmit septiņi euro un
0 centi). Projekta izmaksas 100% apmērā sedz Erasmus+ programma. Pēc līguma noslēgšanas,
finansējuma avansa maksājumu 75% jeb 6 792, 75 EUR (seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi
euro un septiņdesmit pieci centi) apmērā Valsts izglītības attīstības aģentūra ieskaitīs Siguldas Valsts
ģimnāzijas norādītajā kontā, atlikušo finansējuma daļu ieskaitot pēc projekta īstenošanas un projekta
atskaites iesniegšanas Valsts izglītības attīstības aģentūrai.
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Projekta paredzamais īstenošanas laiks – no 01.09.2017. līdz 30.11.2018. Projekta mērķis ir
piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un
dažādojot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni
par izglītības sistēmām Eiropā. Projekta ietvaros plānots trīs Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogus
sūtīt mobilitātē uz sadarbības izglītības iestādēm Lielbritānijā, lai gūtu profesionālo pieredzi.
Mobilitātes ilgums pedagogiem – 11 dienas. Plānotais mobilitātes laiks – 2018.gada marts.
Saskaņā
Eiropas
Savienības izglītības,
mācību,
jaunatnes
un
sporta
programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam mērķi “Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti”, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21. punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības
plāna rīcību Nr. 1 “Dažādu pakāpju izglītības nodrošināšana” un Izglītības nozares attīstības stratēģijas
2016.-2020.gadam mērķi “Daudzveidīgas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamība”, kā arī
saskaņā ar Izglītības komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.7, 8.§) un Finanšu komitejas
2017.gada 29.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.9, 10.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. atbalstīt Siguldas Valsts ģimnāzijas dalību projektā “Jaunas pieejas matemātikas apguvē”, kas tiek
finansēts no Eiropas Savienības finansējuma. Projekta iesniedzējs – Siguldas Valsts ģimnāzija.
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2018.gadam paredzēt priekšfinansējumu 25% procentu
apmērā, jeb kopsummā 2 264,25 EUR naktsmītnes izdevumu segšanai un informatīvo materiālu
un suvenīru izgatavošanai.

16.§
Par Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksas
apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981
“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 6.punktu, Siguldas novada domes 2015.gada
30.septembra noteikumiem „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas
kārtība”, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.7, 10.§), Finanšu
komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 11.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas Sporta skolas 2017.gada vasarā Madonā no 14.08. -19.08. un Smiltenē
no 24.07.-28.07.,31.07.-04.08., 07.08.-11.08., 14.-18.08., 21.-21.08 īstenoto, 8 līdz 15 gadu
vecu skolas audzēkņu diennakts mācību treniņnometņu sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi saskaņā ar pielikumu;
2. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Siguldas novada izglītības iestāžu
bērnu un jauniešu vasaras nometņu maksas pakalpojumu izcenojumiem Siguldas novada
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
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17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresēm
Priežu iela 4 un 7, Pulkveža Brieža iela 1, 1A, 3, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela,
Sigulda, Siguldas nov. robežu pārkārtošanai ar mērķi izveidot četras zemes vienības
Ziņo: Telpiskās attīstības plānotāja Z.Gatere
Izskatot SIA “Tirdzniecības nams A2”, reģ. Nr. 40003829109, juridiskā adrese Gāles iela 27,
Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, valdes priekšsēdētāja Māra Īles 2017.gada 20.marta iesniegumu un
SIA „Circle K Latvia”, reģ. Nr. 40003064094, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013,
izpilddirektores Guntas Jēkabsones 2017.gada 11.maija iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu zemes gabalu ar adresi Priežu iela 4, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 003
1412, Pulkveža Brieža iela 1, Sigulda, Siguldas no., kadastra Nr. 8015 003 1415, Pulkveža Brieža iela
1A, Sigulda, Siguldas no., kadastra Nr. 8015 003 0115, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas no.,
kadastra Nr. 8015 003 1406, apvienošanai un robežu pārkārtošanai ar mērķi izveidot trīs zemes
vienības, kā arī ņemot vērā 2017. gada 3. maijā saņemto zemes gabalu dalījuma plānu, un balstoties
uz ar 2016.gada 31.augustā apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 37
“Lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3,
Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes
šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai Siguldas pilsētā, izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.
Nr. 15, 3.§), dome konstatē:
1. 2016.gada 31.augustā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 37 “Lokālplānojuma
zemes vienībām Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā
Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža
ielas daļai Siguldas pilsētā, izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 15, 3.§) apstiprinātajā
lokālplānojumā (turpmāk – Lokālplānojums) noteikts funkcionālais zonējums un dots
priekšlikums satiksmes infrastruktūrai Lokālplānojuma teritorijā.
2. Lai nekustamajos īpašumos ar adresēm Priežu iela 4, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015
003 1412, Pulkveža Brieža iela 1, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 003 1415, Pulkveža
Brieža iela 1A, Sigulda, Siguldas no., kadastra Nr. 8015 003 0115, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda,
Siguldas no., kadastra Nr. 8015 003 1406 realizētu Lokālplānojumā noteikto plānoto atļauto
izmantošanu, nepieciešams pārkārtot zemes gabalu robežas, rēķinoties ar noteiktajām sarkano
līniju joslām un funkcionālo zonu robežām. Sakarā ar to, ka sarkanās līnijas un funkcionālo zonu
robežas noteiktas, lai optimāli izmantotu teritoriju, šobrīd nepieciešams pārkārtot zemes gabalu
robežas atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, tādēļ projektā jāiesaista arī pašvaldībai
piederošie zemes gabali ar adresēm Priežu iela, Sigulda (kad. Nr. 8015 003 1423), Mazā Saules
iela, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.8015 003 0116, Saules iela 16B, Sigulda, Siguldas novads,
kad. Nr.8015 003 1421, Priežu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.8015 003 1422.
3. Lai nodrošinātu Mazās Saules ielas izbūvi, Priežu ielas pārbūvi atbilstoši Lokālplānojumā
plānotajai atļautajai izmantošanai, kā arī nodrošinātu turpmāku šo ielu uzturēšanu un kopšanu,
nepieciešams pārkārtot zemes gabalu robežas, izveidojot zemes gabalus tādās konfigurācijās, kurās
ir iespējams izprojektēt un pēc tam izbūvēt satiksmes infrastruktūru.
4. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmata
nodalījuma Nr. 100000121306 datiem nekustamais īpašums ar adresi Priežu iela 4, Sigulda,
Siguldas nov., īpašuma kadastra numurs 8015 003 1412, sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8015 003 1412, platība 1.0106 ha. Īpašums pieder kopīpašumā SIA
“Tirdzniecības nams A2” - 4900/5053 domājamās daļas, un SIA “Circle K Latvia” - 306/10106
domājamās daļas. Saskaņā ar Lokālplānojumu plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta
infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas.
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5. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmata
nodalījuma Nr. 100000205795 datiem nekustamais īpašums ar adresi Pulkveža Brieža iela 1,
Sigulda, Siguldas nov., īpašuma kadastra numurs 8015 003 1415, sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1415, platība 0.3917 ha. Īpašums pieder kopīpašumā
SIA “Tirdzniecības nams A2” - 1416/3917 domājamās daļas un SIA “Circle K Latvia” - 2501/3917
daļas. Saskaņā ar Lokālplānojumu plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras
(TR4), Publiskās apbūves (P23), un Publiskās apbūves (P24), teritorijas.
6. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmata
nodalījuma Nr. 100000441199 datiem nekustamais īpašums ar adresi Pulkveža Brieža iela 1A,
Sigulda, Siguldas nov., īpašuma kadastra numurs 8015 003 0115, sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0115, platība 0.0645 ha. Īpašums pieder kopīpašumā
SIA “Tirdzniecības nams A2” –143/645 domājamās daļas un SIA “Circle K Latvia” - 502/645
domājamās daļas. Saskaņā ar Lokālplānojumu plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta
infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23), un Publiskās apbūves (P24) teritorijas.
7. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmata
nodalījuma Nr. 631 datiem nekustamais īpašums ar adresi Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas
nov., īpašuma kadastra numurs 8015 003 1406, sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 1406, platība 0.2285 ha. Īpašums pieder kopīpašumā SIA “Tirdzniecības
nams A2” - 728/2285 domājamās daļas un SIA “Circle K Latvia” - 1557/2285 daļas. Saskaņā ar
Lokālplānojumu plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās
apbūves (P23), un Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas.
8. Saskaņā ar Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas (VNĪKIS) datiem nekustamā
īpašuma ar adresi Priežu iela, Sigulda, kadastra apzīmējums 8015 003 1423, platība 0,24 ha un tas
Siguldas novada Domei piekrītošs zemes gabals. Saskaņā ar Lokālplānojumu plānotā (atļautā)
izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23) un apstādījumu un dabas
(DA7) teritorijas.
9. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas zemesgrāmatu nodalījuma
Nr.100000153807 datiem nekustamais īpašums Priežu iela 7, Sigulda, kadastra apzīmējums 8015
003 1422, pieder Siguldas novada Domei. Nekustamais īpašums sastāv no 2 (divām) zemes
vienībām ar kad. apz. 8015 003 1421, platība 0,0491 ha un 8015 003 1422, platība 0,265 ha.
Saskaņā ar Lokālplānojumu plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4),
Publiskās apbūves (P25), un Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas.
10. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas zemesgrāmatu nodalījuma
Nr.100000441198 datiem nekustamais īpašums ar adresi Mazā Saules iela, Sigulda, kadastra
apzīmējums 8015 003 0116, platība 0,3695 ha, pieder Siguldas novada Domei. Saskaņā ar
Lokālplānojumu plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās
apbūves (P23), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas.
11. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas un saskaņā ar šī likuma 8.
panta 3. daļas 2. apakšpunktu un 4. daļu zemes ierīcības projektu var izstrādāt pēc projekta
ierosinātāja priekšlikuma ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības.
12. Zemes ierīcības likuma likuma 7. panta 1. punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības.
13. Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr. 21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) III. sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 245.
punktu tajās teritorijas funkcionālās izmantošanas zonās, kurās Apbūves noteikumos nav noteiktas
minimālās jaunveidojamo zemes gabalu platības, ņemot vērā plānoto (atļauto) izmantošanu, tās
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pieņem tādas, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, zemes gabalu izmantošanas
funkcionālajai nepieciešamībai un ievēro Apbūves noteikumu citas prasības.
14. Saskaņā ar MK 02.08.2016.noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. punktu, vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātajam projekta izstrādes nosacījumus. Ja
normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes
nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu.
15. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, viena no pašvaldības autonomām
funkcijām ir savas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. panta 1. punktu un 2.
punktu, 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, otro daļu un ceturto daļu, 02.08.2016. MK noteikumu
Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, 2012.gada 29.augusta Siguldas
novada saistošo noteikumu Nr. 21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējuma Grafisko daļu, III.
sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10, 5.3 sadaļu, 2016.gada 31.augusta
Siguldas novada saistošo noteikumu Nr. 37. “Lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21,
Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu
iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai Siguldas
pilsētā, izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 15, 3.§), Siguldas novada Domes 2011.gada
28.decembra lēmumu „Par pašvaldības Domes kompetences jautājumu deleģēšanu un Siguldas novada
Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.25., 3.§), Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2017.gada 27.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, §11), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Izsniegt nosacījumus SIA “Tirdzniecības nams A2” un SIA “Circle K Latvia” zemes ierīcības
projekta izstrādei zemes vienībām ar sekojošām adresēm – Priežu iela 4 (kad. apz.
80150031412), Pulkveža Brieža iela 1 (kad.apz.80150031415), Pulkveža Brieža iela 1A
(kad.apz.80150030115), Pulkveža Brieža iela 3 (kad.apz.80150031406), Priežu iela
(kad.apz.8015 003 1423), Priežu iela 7 (kad.apz.8015 003 1422 un 8015 003 1421), Mazā
Saules iela (kad.apz.8015 003 0116), robežu pārkārtošanai, ar mērķi izveidot četras zemes
vienības saskaņā ar robežu pārkārtošanas un apvienošanas priekšlikumu (Pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt trīspusēju Līgumu starp Siguldas novada pašvaldību, SIA “Tirdzniecības nams A2”
un SIA “Circle K Latvia”, par zemes ierīcības projekta izstrādes, būvprojektu izstrādes,
finansēšanas un realizācijas kārtību.
18.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas novada kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt informāciju un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu
prasībām, ir sagatavoti jauni iekšējie noteikumi “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumi”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pantu, 34.panta trešo daļu un
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35.pantu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 12.§), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”.

19.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvi
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14. panta pirmo un piekto daļu, 2017.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 „Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 7. punkta 7.3. apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada
29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 13.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noteikt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja
pārstāvi Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu;
2. atcelt Siguldas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumu „Par pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāju pārstāvi (prot. Nr.3, 2.§).
20.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saltavots”, SIA
“Siguldas Sporta serviss” un SIA “Siguldas slimnīca” statūtos
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Ņemot vērā SIA “Siguldas slimnīca” kapitāla daļu turētāja maiņu, kā arī, lai mazinātu
administratīvo slogu un ieviestu vienlīdzīgu regulējumu visām Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībām attiecībā uz prasībām attiecīgās kapitālsabiedrības valdei saņemt dalībnieku
sapulces piekrišanu noteiktu jautājumu izlemšanai, ir sagatavots lēmums projekts par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saltavots”, SIA “Siguldas slimnīca” un SIA
“Siguldas Sporta serviss” statūtos.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, Siguldas novada domes 2017.gada 16.jūnija saistošo
noteikumu Nr.18 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 14.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Veikt SIA „Siguldas Sporta serviss” statūtos šādus grozījumus:
1.1.izteikt statūtu 10.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.1.5. tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums.”
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2. Veikt SIA “Siguldas slimnīca” statūtos šādus grozījumus:
2.1.svītrot statūtu 9.1.apakšpunktu;
2.2. statūtu 9.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus “1422, 87 EUR (vienu tūkstoti četrus simtus
divdesmit divus eiro un 87 eiro centus);” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem 10 000, 00 EUR
(desmit tūkstoši euro un 00 centi);”.
3. Veikt SIA “Saltavots” statūtos šādus grozījumus:
3.1. izteikt statūtu 12.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.1.4. tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums”.;
3.2.Svītrot statūtu 12.2.apakšpunktu.
4. Pilnvarot SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekli E. S. Kalēju, SIA “Siguldas slimnīca”
valdes locekli V.Siļķi un SIA “Saltavots” valdes loceklis G.Dambenieku iesniegt visus
nepieciešamos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, lai veiktu grozījumus kapitālsabiedrības
statūtos un grozītos statūtus iesniegt Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldē.

21.§
Par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu,
dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada Domes 2017gada 31.maija lēmumam „Par nekustamā īpašuma
“SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā iznomāšanu un nomas
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.9, §15) 2017.gada 27.jūnijā notika
nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā
nomas tiesību izsole.
2. Augstāko nomas maksu 530,00 EUR mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis par nekustamo
īpašumu “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra
Nr.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) nosolīja biedrība “Sociālais
aprūpes centrs Allaži”, reģ. Nr.40008265469, adrese: Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4., 7. un 9.punktam, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10. un 66.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada
29.maija atzinumu (prot. Nr.9., 15.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas
novadā nomas tiesību izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu “SSAC Allaži”, “Gaismas”, Stīveri, Allažu
pagastā, Siguldas novadā ar biedrību “Sociālais aprūpes centrs Allaži”, reģ. Nr.40008265469,
adrese: Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050;
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3. uzdot nomas līguma kontroli:

3.1. Sociālajam dienestam par sociālo pakalpojumu ieviešanu un izpildi, iesniedzot pārskatu
domei vienu reizi gadā no nomas līguma noslēgšanas;
3.2. Teritorijas attīstības pārvaldei par nekustamā īpašuma “SSAC Allaži”, “Gaismas” pārbūvi
un apsaimniekošanu, iesniedzot pārskatu domei vienu reizi gadā no nomas līguma noslēgšanas.

22.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste A. Strautmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu
(prot. Nr.9, 16.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē ceļu investīciju projekta
“Autoceļa A2 – Mednieki – V85 (Jūdaži), Siguldas pagastā, Siguldas novadā grants
seguma remontu” īstenošanai 144 415,00 EUR (simtu četrdesmit četri tūkstoši četri
simti piecpadsmit euro) apmērā (t.sk. PVN), kas ir 75% no kopējās projekta izmaksu
summas 192 554,00 EUR (simtu deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit
četri euro), (t.sk. PVN).
2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2033.gada augusta
mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2018. gada augusta mēnesis.
4. Noteikt aizņēmuma izlietojumu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

23.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste A. Strautmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2. punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 29.jūnija atzinumu
(prot. Nr.9, 17.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē pirmskolas izglītības iestādes ēkas
Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā telpu atjaunošanai 186 053,00 EUR (viens
simts astoņdesmit seši tūkstoši piecdesmit trīs euro) apmērā, (t.sk. PVN).
22

2. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 10 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2028.gada augusta
mēnesim.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņš 2018. gada augusta mēnesis.
4. Noteikt aizņēmuma izlietojumu 2017.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

24.§
Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Z.Krauze
Izskatījusi Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037
„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, kā arī Sociālās komitejas 2017.gada 21.jūnija
atzinumu (prot. Nr.5, 2.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.
Domes sēdi turpina vadīt deputāte, priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
25.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2017.gada 28.jūnija
iesniegumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.panta pirmo daļu, 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” 14. punktu, atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 balss (U.Mitrevics), dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam:
1.1. ikgadējā atvaļinājuma daļu – 2 (divas) kalendāra nedēļas – no 2017.gada 10.jūlija līdz
23.jūlijam (..);
1.2. atlikušo ikgadējā atvaļinājuma daļu – 8 (astoņas) kalendāra dienas – no 2017.gada
14.augusta līdz 21.augustam (..);
1.3. papildatvaļinājuma daļu – 7 (septiņas) darba dienas – no 2017.gada 22.augusta līdz
30.augustam (..);
2. U.Mitrevica darba pienākumus no 2017.gada 10.jūlija līdz 23.jūlijam un no 14.augusta līdz
30.augustam uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniecei Līgai Sausiņai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.30
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 27.jūlijā plkst.16.00
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Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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