2017.gada 7.septembrī

Siguldā

Nr.16

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Ivo Alksnis, Rūdolfs Kalvāns,
Reinis Ādamsons, Dainis Dukurs, Ņina Balode, Elīna Gruzniņa, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts, Katrīna
Leitāne, Indra Ozoliņa, Jānis Zilvers, Inese Zagorska
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītājs Aldis Vecvanags,
Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete, Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede
Dace Matuseviča, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja
Santa Sāra, Personāla nodaļas vadītāja Kristīne Simanoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe,
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja vietniece
Ginta Zīverte, vecākais datortīklu administrators Dzintars Strads
Piedalās: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Juris Ivars Čivčs
Protokolē: domes juriste Madara Zeltiņa
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.05
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
2. Par iekšējo noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
3. Par iesnieguma izskatīšanu.
4. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu.
6. Par nekustamo īpašumu Rūsiņa ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā un Raiņa ielā 4,
Siguldā, Siguldas novadā, maiņu.
7. Par servitūta nodibināšanu.
8. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
9. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu.

10. Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par
nenotikušu.
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
12. Par Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
13. Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus.
14. Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņu maksas noteikšanu.
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību,
kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
16. Par dienesta viesnīcas telpu grupas izveidošanu Siguldas Sporta skolā.
17. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība
Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā”
apstiprināšanu.
18. Par iecelšanu amatā.
19. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra
nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
20. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
9 (deviņiem) jautājumiem: Nr.21 “Par finansējuma piešķiršanu”; Nr.22 “Par finansējuma piešķiršanu”;
Nr.23 “Par finansējuma piešķiršanu”; Nr.24 “Par dzīvojamās platības izīrēšanu”; Nr.25 “Par maksas
noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas 1.pamatskolā”; Nr.26 “Par maksas
noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā”; Nr.27 “Par maksas
noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā”; Nr.28 “Par dalību
projektā „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā””; Nr.29
“Par maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā”.
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:
papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
21. Par finansējuma piešķiršanu.
22. Par finansējuma piešķiršanu.
23. Par finansējuma piešķiršanu.
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
25. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas 1.pamatskolā.
26. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā.
27. Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas pilsētas
vidusskolā.
28. Par dalību projektā „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana
Baltijas reģionā”.
29. Par maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā.
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1.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 31.augusta atzinumu (prot.
Nr.11, 5.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
2.§
Par iekšējo noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Pilnveidojot finansējuma piešķiršanas sistēmu sporta veidu attīstībai un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā, ir izstrādāti jauni iekšējie noteikumi „Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”, turpmāk arī – Noteikumi.
Salīdzinot ar spēkā esošo Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu „Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.24., 35.§), Noteikumi
ietver precizējošus nosacījumus finansējuma pretendentiem, attiecināmām un neattiecināmām
izmaksām, vienlaikus, pilnveidota sporta pasākumu un sporta veidu izvērtēšanas kārtība un sporta
pasākumu novērtēšanas kritēriji.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas
23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3., 5. un 6 punktiem
un saskaņā ar Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017. gada 31. augusta sēdes atzinumu (prot.
Nr.12, 4.§), Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr. 13, 4.§), atklāti balsojot, ar
15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt iekšējos noteikumus „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā.
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3.§
Par iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājs A.Vecvanags
1. Izskatījusi Dz.E. iesniegumu par iespējamo patvaļīgo būvniecību (adrese) un tās seku novēršanu
(turpmāk- Iesniegums), dome konstatē:
1.1. 09.01.1989. apstiprināts būvprojekts “Individuālās dzīvojamās ēkas ar piebloķētu garāžu
projekts (adrese), F-100-12, 964 m2. platībā”.
1.2. 16.04.1998. veikta ēkas inventarizācija un izdota “Ēkas jaunbūves nekustamā īpašuma
tehniskā pase”. Dokumentā nav atzīmes par patvaļīgu būvniecību (Ailē “Dokumenti, kas nosaka
īpašuma tiesības” norādīta atsauce “Projekts apstiprināts 09.01.1089. Nr.9. Rīgas rajona arhitekts. Ēka
nav nodota ekspluatācijā”).
1.3. 01.07.1999. veikts ieraksts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1084, I. daļas
1. iedaļā - uz zemes gabala atrodas dzīvojamās ēkas jaunbūve (turpmāk – Ēka), lēmuma datums
01.07.1999. Saskaņā ar ierakstu Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1084 nekustamā
īpašuma (adrese), īpašniece ir I.B.
1.4. Saskaņā ar 02.07.2004. Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, pamatojoties
uz 02.08.2002.pirkuma līgumu, par zemes gabala (adrese), īpašnieci zemesgrāmatā ierakstīta Dz.E.
Dz.E. piederošais zemes gabals robežojas ar zemes gabalu (adrese) (pielikumā fotoattēli).
1.5. 24.07.2013. Siguldas novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) saņemts būvniecības
pieteikums Nr. 87 Ēkas rekonstrukcijai un 30.07.2013. Būvvalde izdevusi Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu Ēkas rekonstrukcijai.
1.6. 23.07.2015. Būvvaldē iesniegts būvprojekts “Dzīvojamās mājas rekonstrukcija” (turpmāk
– Ēkas projekts), projektētājs SIA “V-Studio”, reģistrācijas Nr.40103551141. Būvvalde, pamatojoties
uz 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 169. punktu, 29.07.2015. veikusi
atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un izdevusi būvatļauju Nr.1574.
1.7.Ieniegumā Dz.E. norāda, ka:
1.7.1. Ēkas (adrese) būvniecība neatbilst būvprojektam un 1989.gadā izdotajai
būvatļaujai, jo tie paredz vienstāvīgas ēkas izbūvi, savukārt dabā ir izbūvēta ēka ar tās
cokolstāvu, kas kopā veido trīs stāvus. Atšķiras ēkas izvietojums un arhitektoniskais
risinājums, attālums no blakus zemes gabala robežas un būvapjoms.
1.7.2. būves trešais stāvs aizēno Dz.E. piederošo zemes gabalu, ziemas mēnešos tas
sasniedzot pat 80%, kas neatbilst Latvijas Republikā noteiktajām insolācijas prasībām.
1.7.3. Būvvalde nav konstatējusi patvaļīgu būvniecību, līdz ar to izvērtējama tās
amatpersonu faktiskā rīcība.
1.8. Iesniegumā izteikts lūgums:
1.8.1. atzīt patvaļīgu būvniecību objektā un atcelt būvatļauju Nr.1574;
1.8.2.uzdot ēkas īpašniecei I.B. nojaukt ēkas trešo stāvu, kas noēno Dz.E. piederošo
zemes gabalu (adrese).
18.3. izvērtēt Būvvaldes amatpersonu faktisko rīcību nekonstatējot patvaļīgu
būvniecību un neveicot darbības tās seku novēršanai;
1.9. 06.09.2017. saņemts Dz.E. iesniegums par ģoedēzisko mērījumu pievienošanu 2017.gada
15.maija iesniegumam par iestādes faktisko rīcību, pieļaujot normatīvajiem aktiem
neatbilstošu būvniecību (adrese), un tās seku novēršanu, ar kuru pievienots sertificēt
mērnieka E.Dreimaņa atzinums par ēkas (adrese), horizontālo un vertikālo novietojumu,
kurā norādīts, ka:
1.9.1. ēkas attālums no Dz.E. piederošā zemes gabala (adrese), ir 3,94 m, 3,83 m, taču
atbilstoši saskaņotam ēkas projektam, kas atrodas Būvvaldes lietas materiālos, ēkas
attālumam jābūt 11,55 m no zemes gabala;
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1.9.2. ēkas ziemeļrietumu fasāde atrodas 6,37 m attālumā no robežlīnijas ar (adrese) ielu,
taču saskaņotajā ēkas projektā paredzēts 6m attālums, tāpat arī norādītas
neatbilstības attiecībā uz ēkas augstumu.
2. Izskatījusi lietas materiālus un izvērtējusi lietas faktiskos apstākļus, dome secina:
2.1. Izvērtējot Būvvaldes arhīvā esošo 1998.gada dokumentu “Ēkas jaunbūves nekustamā
īpašuma tehniskā pase” un Valsts zemes dienesta 1999.gadā izdotā zemes robežu plāna kopiju,
redzams, ka līdz 1999.gadam, kad tika veikta būves inventarizācija, tika uzbūvēts būvapjoms, kurā
ietilpa:
2.1.1.pagraba stāvs (kopējā platība 133.6 m2., telpu augstums – 2,20-2.45 m);
2.1.2.pirmais stāvs (kopējā platība 138.2 m2, telpu augstums – 3.10 m);
2.1.3.otrais stāvs (kopējā platība 117.7 m2, telpu augstums – 3.10 m).
No iepriekšminētā secināms, ka viss esošais ēkas būvapjoms uzbūvets līdz 1999.gadam.
Salīdzinot dokumenta “Ēkas jaunbūves nekustamā īpašuma tehniskā pase” kopiju ar arhīvā esošo
būvprojektu “Individuālās dzīvojamās ēkas ar piebloķētu garāžu projekts (adrese), F-100-12, 964 m2
platībā” secināms, ka uzbūvētais apjoms tikai daļēji atbilst minētajam projektam.
Projektā paredzētais ēkas augstums - 8.05 m no zemes līmeņa (pagrabu iedziļinot apmēram 2.5 m
dziļumā), uzbūvēts – 9.90 m, pagrabs iedziļināts apmēram 0.7 m). Tāpat arī atšķiras ēkas projektā
paredzētais novietojums.
2.2. Pamatojoties uz Administratīvā procesa 62.panta pirmo daļu, 21.03.2017. Būvvalde lūdza
Ēkas īpašniecei I.B. sniegt informāciju par faktisko ēkas būvniecības laiku un atbilstību sākotnējam
būvprojektam. Tāpat arī būvprojekta izstrādātājam SIA “V-Studio” lūdza sniegt viedokli par
iesniegumā izteiktajiem apgalvojumiem attiecībā uz būvprojekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2.3. 27.03.2017. saņemts Ēkas īpašnieces pilnvarotās personas K.B. paskaidrojums, kuros tas
norāda, ka Ēkas projekts izstrādāts un apstiprināts 1998.gadā, pēc tam tajā veiktas nelielas izmaiņas
un būvdarbi uzsākti 1990.gadā. Ēka inventarizēta 1998.gadā, inventarizācijā fiksēts ēkas faktiskais
stāvoklis un risinājumi. Pēc Būvvaldes aicinājuma nodot ēku ekspluatācijā, arhitekts Varis Rungēvics
2015.gadā izstrādāja projektu, aktualizējot telpu plānojumu un apdares risinājumus, bet nemainot
1990-tajos gados uzbūvēto ēkas būvapjomu un ailu izvietojumu.
2.4. 28.03.2017. saņemtajā SIA “V-Studio” valdes locekļa un būvprojekta vadītāja, arhitekta
V.Rungevica sniegtajā atbildē norādīts, ka:
2.4.1.uzsākot projektēšanas darbu no pasūtītāja tika saņemti izejas dati, pēc kuru izpētes
secināts, ka ēkas būvapjoms un ailu izvietojums nav mainījies kopš 1998.gada;
2.4.2.Ēkas izvietojums zemes gabalā ir fiksēts inženiertopogrāfiskajā plānā un izstrādātajā
projektā nav paredzēts to mainīt. Rekonstrukcijas (pārbūves) rezultātā nav plānots
mainīt ēkas augstumu un ailu izvietojumu;
2.4.3.projekta risinājumi paredz pazemināt reljefu pie kaimiņu zemes gabala robežas
atbilstoši vidējam grunts līmenim novietnē, norokot uzbērto grunti;
2.4.4.LBN 201-10 norādītos attālumus nevar piemērot objektiem, kuru sākotnējā projekta
dokumentācija izstrādāta 1989.gadā un ēka dabā esošajā izskatā (apjomā) bijusi
uzbūvēta jau līdz 1999.gadam. Minētā būvnormatīva norādes piemērojamas ēkas
pārbūves risinājumiem, kas tiek risināti konkrētā projekta ietvaros;
2.4.5.Izstrādātā projekta risinājumi ir saistīti ar ēkas apdares sakārtošanu, siltināšanu un
atsevišķu iekštelpu pārplānošanu, tai skaitā paredzēts uzstādīt arī sniega barjeras
rietumu zonas jumtam, kas pasargās kaimiņu īpašumu no sniega nobrukšanas.
Projektā nav paredzētas ēkas apjoma izmaiņas.
2.5. Pamatojoties uz Administratīvā procesa 62.panta pirmo daļu, 08.06.2017. tika nosūtīta
vēstule Dz.E. ar lūgumu precizēt tiesību aizskārumu un norādīt, kādi Latvijas Republikā noteiktie
insolācijas noteikumi, kas būtu attiecināmi uz Dz.E. piederošā zemes gabala noēnošanu ir pārkāpti.
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26.06.2017. tika saņemta atbilde, kurā norādīts, ka neatkarīgi no Dz.E. tiesību aizskārumu
Būvvaldei ir jāreaģē uz patvaļīgas būvniecības faktu.
2.6. Siguldas novada pašvaldībā saņemta Ekonomikas un Tieslietu ministrijas vēstules Nr.38/1309 un Nr.62-2-4532, kurās norādīts, ka atbilstoši Civillikuma 3.pantam katra civiltiesiskā
attiecībā apriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies vai
izbeigusies. Vienlaikus minētā norma noteic, ka neskartas paliek jau iegūtās tiesības. Saskaņā ar
likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 25.pantu (likuma redakcijā, kas bija
spēkā līdz 1999.gada 9.jūlijam), jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības
tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums. Tāpat norāda, ka minētā likuma 19.pantā (likuma
redakcijā, kas bija spēkā līdz 1999.gada 9.jūlijam.) bija noteikts, kas zemesgrāmatā nav ierakstāmas
ēkas (būves), kuras atbilstoši inventarizācijas lietas datiem uzceltas nelikumīgas celtniecības
rezultātā.
Norāda, ka atbilstoši Civillikuma 1893.pantam saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
pienācīgi neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas
saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā
noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā. Līdz ar to tiesības
blakus zemes gabala īpašniekam izvirzīt pretenzijas, piemēram, tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību
vai saskaņojumu attiecīgai būvniecības darbībai noilgt 10 gadu laikā.
Papildus Ekonomikas ministrija norāda, ka, ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, pašreiz tiek
izstrādāts speciālais regulējums - grozījumi Būvniecības likumā, kuros plāno iekļaut regulējumu
par iepriekš būvētām būvēm (it sevišķi līdz 1995.gadam), kuras nav nodotas ekspluatācijā, ja,
piemēram, nav saglabājušies visi nepieciešamie dokumenti, lai ierosinātu ēkas pieņemšanu
ekspluatācijā, vai tā uzbūvēta neatbilstoši iepriekš saskaņotai būvniecības dokumentācijai.
2.7. Kā redzams no Valsts zemes dienesta dokumenta “Ēkas jaunbūves nekustamā īpašuma
tehniskā pase” (turpmāk - Tehniskās pase) un Būvvaldes 07.01.1999. iesniegtās Izziņas, patvaļīgas
būvniecības pazīmes nav konstatētas, Būvvaldes izziņā norādīts, ka jaunbūves atbilst inventarizācijas
lietai (Tehniskajai pasei). Pamatojoties uz šiem dokumentiem 101.07.1999. veikts ieraksts
zemesgrāmatas nodalījuma I. daļas 1. iedaļā, uz zemes gabala atrodas dzīvojamās ēkas jaunbūve
(lēmuma datums 01.07.1999).
Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 1.pantu zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un
nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska
ticamība.
Civillikuma 3.pants nosaka, ka katra civiltiesiskā attiecībā apriežama pēc likumiem, kas bijuši
spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies vai izbeigusies. Neskartas paliek jau iegūtās tiesības.
Administratīvā procesa likums 10.pantā minētais tiesiskās paļāvības princips nosaka, ka
privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, kuras
pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas. Līdz ar to,
ja pat uz šī lēmuma pieņemšanas dienu konstatējamas novirzes no Ēkas projekta dokumentācijas,
zemes gabala (adrese), īpašnieces īpašuma tiesības, Tehniskajā pasē fiksētajā apjomā ir nostiprinātas
zemesgrāmatā un tai nebūtu piemērojamas nelabvēlīgas sekas – piemēram, Ēkas otrā stāva nojaukšana.
Savukārt Administratīvā procesa likuma 13.pantā nostiprinātais samērīguma princips nosaka, ka
labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa
tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu
ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. Pienākums Ēkas īpašniecei nojaukt
ēkas otro stāvu 18 gadus pēc Ēkas ierakstīšanas zemesgrāmatā Tehniskajā pasē fiksētajā apjomā
nebūtu samērīgs un nedotu būtisku labumu sabiedrības interesēm.
2.8. Vērtējot iesniedzējas tiesību aizskārumu, kā redzams no Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas nodalījuma Nr.89 datiem, piegulošā zemes gabala īpašnieces Dz.E. īpašuma tiesības uz zemes
6

gabalu nostiprinātas 2004.gadā – sešus gadus vēlāk pēc Ēkas būvniecības esošajā apjomā, kas fiksēts
Tehniskajā pasē 1998.gadā. Savukārt tiesības uz Ēku tās Tehniskajā pasē noteiktajā apjomā
nostiprinātas 1999.gadā. Līdz ar to, slēdzot pirkuma līgumu par zemes gabala (adrese), iegādi, Ēka
blakus esošajā zemesgabalā jau pastāvēja un iesniedzēja varēja ņemt šo faktu vērā.
Tāpat arī norādāms, ka normatīvie akti neregulē insolācijas prasības neapbūvētam zemes
gabalam.
2.9. Saskaņā ar Civillikuma 3.pantu katra civiltiesiskā attiecībā apriežama pēc likumiem, kas
bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies vai izbeigusies. Līdz ar to spēkā esošo
Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012 .- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” prasības būvniecībai, kas veikta līdz 1999.gadam nav piemērojamas.
2.10. 23.07.2015. Būvvaldē iesniegts būvprojekts “Dzīvojamās mājas rekonstrukcija”.
Būvvalde, pamatojoties uz Vispārīgo būvnoteikumu 169. punktu, 29.07.2015 veikusi atzīmi par
projektēšanas nosacījumu izpildi.
Pamatojoties uz “Vispārīgie būvnoteikumi” 137.punktu, pirms būvatļaujas Nr. 1574.
izsniegšanas būvinspektors 2015.gada 5.augustā veica būvniecības ieceres realizācijas vietas
apsekošanu (Atzinums Nr.159/15 par būves pārbaudi). Apsekošanas rezultātā patvaļīga būvniecība
attiecībā pret zemesgrāmatā fiksēto Ēkas būvapjomu netika konstatēta. 29.07.2015. Būvvalde izdevusi
būvatļauju Nr.1574.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 14.panta devīto daļu būvatļauju vai atteikumu izdot būvatļauju var
apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no šā panta
sestās daļas 3.punktā minētās dienas (dienu, kad stājas spēkā būvatļauja). Būvatļauja stājusies spēkā
07.08.2015., līdz ar to ir nokavēts būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš.
2.11. Saskaņā ar 2016.gada 3.februāra Būvniecības kontroles nodaļas nolikuma 17.pantu
nodaļas darbinieku un amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt nodaļas vadītājam. Līdz ar to,
Iesniegums daļā par būvvaldes darbinieku faktisko rīcību nekonstatējot patvaļīgu būvniecību
nododams izskatīšanai Būvniecības kontroles nodaļas vadītājai saskaņā ar šajā lēmumā konstatētajiem
apstākļiem.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.un 13.pantu
pantu, Civillikuma 3.un 1895.pantu, Būvniecības likuma panta 14.panta devīto daļu, 2016.gada
3.februāra Būvniecības kontroles nodaļas nolikuma 17.pantu, kā arī saskaņā ar Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2017.gada 31.augusta atzinumu (prot. Nr.12, 5.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. noraidīt Dz.E. iesniegumu daļā par patvaļīgās būvniecības (adrese), seku novēršanu – ēkas otrā
stāva nojaukšanu, kā arī 29.07.2015. būvatļaujas Nr.1574 atcelšanu;
2. nodot iesniegumu daļā par Būvniecības kontroles nodaļas amatpersonu faktisko rīcību
izskatīšanai Būvniecības kontroles nodaļas vadītājai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Domes sēdi turpina vadīt deputāte/priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
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4.§
Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I.Zālīte
Ņemot vērā, ka Siguldas novada Iepirkuma komisijas izveidotāja nosaukums mainīts no
Siguldas novada Dome uz Siguldas novada pašvaldība, kā arī to, ka Siguldas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas darbojas uz Siguldas novada pašvaldības domes darbības pilnvaras laiku un arī
to, ka veiktas izmaiņas ārējos normatīvos, nepieciešams Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma
komisijas nolikumu apstiprināt jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu,
Publisko iepirkumu likuma 24., 25. un 26.pantu un Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra
atzinumu (prot. Nr.13, 5.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, J.Zilvers),
pret – nav, atturas – 1 balss (R.Ādamsons), nepiedalās – 2 balsis (U.Mitrevics, J.Strautmanis), dome
nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumu;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta sēdē
apstiprināto Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumu (prot.Nr.15, §2).
Domes sēdi tupina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
5.§
Par dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē slēgšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatot E.K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 12.maija iesniegumu (Siguldas novada
pašvaldībā reģistrēts ar Nr.21-13/99), kurā lūgts pieņemt dāvinājumā dzīvokli (..) (platība 47.39 m²),
(adrese), un īpašumam piekrītošo kopīpašuma domājamo 4739/53304 daļu no daudzdzīvokļu mājas
un zemes (..) kā pateicību par to, ka Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sedz daļu no
pakalpojumiem par E.K. uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, dome konstatē:
1. Ar Pašvaldības Sociālā dienesta 2017.gada 12.maija sēdes Nr.9a-7,§4 lēmumu „Par sociālo
pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu un apmaksu un sociālā
pakalpojuma – aprūpe mājās pārtraukšanu”, Sociālais dienests, izvērtējot E.K. iesniegumu par
ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, un novērtējot E.K. vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem atzina, ka sakarā ar funkcionālo spēju nepietiekamību E.K. ir nepieciešama
diennakts aprūpe, ko var nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. E.K. ir vientuļa
pensionāre un viņas ienākumi nav tik pietiekoši, lai pati spētu pilnībā samaksāt par uzturēšanos
sociālās aprūpes institūcijā. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts paredz,
ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Savukārt Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 8.panta
ceturtā daļa, paredz, ja klients nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumiem,
pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta. Pamatojoties uz minēto un Sociālā
dienesta sēdes Nr.9a-7,§4 lēmumā veikto izvērtējumu, Sociālais dienests nolēma apmaksāt no
Pašvaldības budžeta to pakalpojuma maksas daļu sociālās aprūpes institūcijai par E.K., ko E.K.
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nespēj samaksāt no saviem ienākumiem. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta
astoto daļu un 52.panta pirmās daļas 9.punktu šādi Pašvaldības apmaksātie pakalpojumi netiek
aplikti ar pievienotās vērtības nodokli, jo: 1) Pašvaldība pildot tai ar likumu noteiktās funkcijas
nav uzskatāma par PVN maksātāju; 2) sociālos pakalpojumus E.K. nodrošina persona, kura
reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
2. Saskaņā ar 2017.gada 12.maija E.K., iesniegumu iesniedzēja lūdz pieņemt dāvinājumā –
dzīvokli (..) (platība 47.39 m²), (adrese), un īpašumam piekrītošo kopīpašuma domājamo
4739/53304 daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (..), turpmāk – Dzīvokļa īpašums, kā
pateicību par to, ka pašvaldība sedz daļu no pakalpojumiem par E.K. uzturēšanos ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā.
3. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu E.K. ir nostiprinātas
2001.gada 1.jūnijā. Dzīvokļa īpašumā E.K. deklarēta no 1997.gada 24.marta. Tas nozīmē, ka
atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 192 punktam,
Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā dāvinājuma veidā atlīdzības nozīmē, šāds darījums
netiks aplikts ar ienākuma nodokli, jo nav kvalificējama kā saimnieciskā darbība.
4. 2017.gada 18.jūlijā Pašvaldības Sociālā dienesta un Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un
vides pārvaldības nodaļas speciālisti ir apsekojuši Dzīvokļa īpašumu un konstatējuši, ka tas
sastāv no 2 istabām un atrodas 3. stāvā, trīsstāvu mājā. Dzīvoklī ir krāsns apkure, dzīvoklis ir
apmierinošā tehniskā stāvoklī, dzīvošanai derīgs, atbrīvots. Par Dzīvokļa īpašumu uz
01.08.2017. ir šādi ar dzīvokļa lietošanu saistīti parādi:
4.1. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds 5,87 EUR (pieci euro, 87 centi);
4.2. Parāds par apsaimniekošanas pakalpojumiem SIA “CDzP” 68,81 EUR (sešdesmit astoņi euro,
81 cents).
5. Likuma “Par pašvaldībām” “15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības viena no
autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Atbilstoši minētā likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldībai, pildot savas funkcijas,
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts, nosaka, ka tikai dome var noteikt
kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek
dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu
ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā.
6. Atbilstoši Civillikuma 1912.pantam dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz
devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. Savukārt ar dāvinājumiem
atlīdzības nozīmē atbilstoši Civillikuma 1933.pantam tiek saprasti tādi dāvinājumi, kas
piešķirti kā atlīdzība par izdarītajiem pakalpojumiem. Dāvinājums atlīdzības nozīmē tiek
uzskatīts par izņēmumu, kad dāvinātājs aiz nesavtīgas devības ar dāvinājumu vēlas pateikties
otram par veikumu, lai arī iepriekš pušu starpā tas nebija noteikts. Kā šajā gadījumā, ka E.K.
lūdz Pašvaldību pieņemt dāvinājumā Dzīvokļa īpašumu kā pateicību par to, ka Pašvaldība sedz
daļu no pakalpojumiem par E.K. uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Pašvaldība
šo sociālās aprūpes palīdzību nodrošinātu E.K. neatkarīgi no tā vai viņa būtu vai nebūtu
izteikusi aicinājumu pieņemt dāvinājumā Dzīvokļa īpašumu.
7. Saskaņā ar Civillikuma 1915.panta pirmo daļu, lai dāvinājums būtu spēkā, tas jāpieņem
apdāvināmam vai viņa vietniekam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Civillikuma
1915.panta pirmo daļu, 1933., 1927.pantu un Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.13, 6.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
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J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. pieņemt dāvinājumā atlīdzības nozīmē dzīvokļa īpašumu (..), (adrese) (platība 47,39 m2) un
īpašumam piekrītošo kopīpašuma domājamo 4739/53304 daļu no daudzdzīvokļu mājas un
zemes (..);
2. noslēgt ar E.K. dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē;
3. pilnvarot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Guntu Mūrmani, veikt darbības, kas saistītas
ar īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
4. paredzēt līdzekļus, lai apmaksātu visus ar dāvinājuma pieņemšanu, īpašuma reģistrēšanu
zemesgrāmatā saistītos izdevumus (t.sk. arī dzīvokļa īpašnieka apsaimniekošanas izdevumu
parādu) un pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā – apsaimniekošanas izdevumus;
5. Šī lēmuma nolemjošās daļas 4.punktā minētos izdevumus paredzēt no pašvaldības dzīvokļu
uzturēšanas līdzekļiem, struktūrvienība 6226;
6. noteikt, ka dāvinājuma rezultātā dzīvokļa īpašums (..), (adrese) izmantojams Siguldas novada
pašvaldības autonomās funkcijas izpildei – palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā.
6.§
Par nekustamo īpašumu Rūsiņa ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā un Raiņa ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā, maiņu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatījusi 2017.gada 31.jūlija V.M.H. un Č.K.B. pilnvarotās personas V.K., dzīvesvietas
adrese (adrese), iesniegumu par viņiem piederošā zemesgabala Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā,
maiņu pret Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar adresi Rūsiņa iela 17, Sigulda,
Siguldas novads, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu “Par nekustamo
īpašumu Rūsiņa ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā un Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā
maiņu” (prot.Nr.20 10.§) pašvaldība nolēma mainīt Siguldas novada pašvaldības īpašumā
esošo nekustamo īpašumu Rūsiņa ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002
2156 pret A.Ē.H. un Č.K.B., katram ½ domājamās daļas apmērā piederošo zemesgabalu Raiņa
ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 0084.
2. Saskaņā ar 2017.gada 15.jūnija Mantojuma apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma,
V.M.H., ir A.Ē.H. likumīgais mantinieks.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000497892 nekustamais īpašums ar adresi Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas
novads, ar kadastra numuru 8015 002 0084, platība 4376 m2 , sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0076 un pieder V.M.H. un Č.K.B., katram ½
domājamās daļas apmērā. Uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederoša bērnu rotaļu laukuma
un veloceliņu daļa, kura robežojas ar Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu ar nosaukumu „Raiņa parks”, Sigulda, Siguldas novads.
4. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000423974 nekustamais īpašums ar adresi Rūsiņa iela 17, Sigulda, Siguldas
novads, ar kadastra numuru 8015 002 2156, platība 1246 m2 , sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējum 8015 002 2156 un pieder Siguldas novada pašvaldībai.
Zemesgabals nav apbūvēts. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījuma III.daļas 1.iedaļas ierakstu
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5.

6.

7.

8.

9.

Nr.1.1., nekustamais īpašums apgrūtināts ar lietu tiesību- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kV.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 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, nekustamais īpašums ar
adresi Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas nov., plānotā (atļautā) izmantošana ir zaļumvietas (Z-1),
savukārt noteikumu punkts 310.1. nosaka, ka tās ir teritorijas, kur galvenā atļautā izmantošana
ir labiekārtotas publiskās ārtelpas- parku un skvēru izmantošana, lai saglabātu un/vai uzlabotu
pilsētas teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloģisko vērtību.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 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 Rūsiņa iela 17, Sigulda, Siguldas novads, plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu
dzīvojamā apbūve (DzM), kur galvenā teritorijas izmantošana ir dzīvojamā māja, vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu mājas.
Lai izvērtētu iespējamā darījuma ekonomisko pamatojumu, 2014.gadā tika pasūtīts sertificēta
nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Invest-Cēsis” atzinums par nekustamo īpašumu tirgus
vērtībām. 2017.gada jūlijā pašvaldība pasūtīja SIA „Invest-Cēsis” aktualizēt nekustamo
īpašumu tirgus vērtības, saskaņā ar kurām pašvaldībai piederošā zemesgabala Rūsiņa ielā 17,
Siguldā, Siguldas novadā un maiņai paredzētā zemesgabala Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas
nov., tirgus vērtības noteiktas vienādas - 24 600,00EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti
euro un 00 centi).
Zemesgabals Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, ir nepieciešams likumā „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6. punktā noteikto funkciju izpildei- gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.pantu pašvaldība nekustamo
īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ņemot vērā, ka maināmo nekustamo īpašumu
cenu starpība nevar pārsniegt 20%. Veicot maiņu, šī starpība sedzama naudā. Salīdzinot
maiņas objektu vērtības, V.M.H. un Č.K.B. nekustamā īpašuma Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas
novadā un pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūsiņa iela 17, Siguldā, Siguldas novadā
atsavināšanas vērtības ir vienādas.

Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
38.pantu, Civillikuma 2091., 2092.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.16, 7.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. mainīt Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pret V.M.H. un Č.K.B.
kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu, kur:
1.1. Siguldas novada pašvaldība atsavina par labu V.M.H. un Č.K.B., katram ½ domājamās
daļas apmērā, zemesgabalu Rūsiņa ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015
002 2156, kas sastāv no zemes vienības 1246 m² platībā, par patreizējo tirgus vērtību 24
600,00 EUR(divdesmit četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā;
1.2. V.K.H. un Č.K.B., katrs ½ domājamās daļas apmērā atsavina par labu Siguldas novada
pašvaldībai, nekustamo zemesgabalu Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra
11

Nr.8015 002 0084, kas sastāv no zemes vienības 4376 m², par patreizējo tirgus vērtību 24
600,00 EUR(divdesmit četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
2. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 29.augusta lēmumu „Par nekustamo
īpašumu Rūsiņa ielā 17, Siguldā, Siguldas novadā un Raiņa ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā
maiņu” (prot.Nr.20, §.10);
3. noteikt, ka izdevumus saistībā ar īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz pašvaldība.
4. Juridiskai pārvaldei sagatavot zemes maiņas līgumu ar V.M.H. un Č.K.B.
7.§
Par servitūta nodibināšanu
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatījusi B.D., adrese (adrese), iesniegumu ar lūgumu nodrošināt piekļuvi nekustamam
īpašumam (adrese), caur pašvaldībai valdījumā esošo nekustamo īpašumu Vidzemes šoseja 75A,
Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 003 2226, dome konstatē:
1.
2.

3.

4.

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.954 ierakstiem, nekustamā īpašuma ar adresi (adrese) īpašniece ir B.D.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra lēmumu “Par zemes
starpgabalu piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pilsētā” (protokols Nr.28, 45.§) un
Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta lēmumu “Par zemes platību precizēšanu
Siguldas pilsētā”, (prot. Nr.7, 3.§) ir noteikts, ka nekustamais īpašums Vidzemes šosejā 75A,
Siguldā, Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8015 003 2226, platība 0,2400 ha ir piekrītošs
Siguldas novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
No Vidzemes šosejas piekļūt pie nekustamā īpašuma (adrese) var tikai pa iebraucamo ceļu caur
pašvaldības īpašumu Vidzemes šoseja 75A, Sigulda, Siguldas novads. Ceļa servitūts nav
nodibināts.
Saskaņā ar Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu servitūtus nodibina ar līgumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, Civillikuma 1130., 1141., 1144., 1156., 1231.panta 3.punktu, kā arī Finanšu komitejas
2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 8.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodibināt braucamā ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā Vidzemes šoseja 75A, Sigulda,
Siguldas nov., kadastra apz.8015 003 2226, par labu nekustamajam īpašumam ar adresi
(adrese), saskaņā ar pielikumu ceļa servitūta līgumam, kur ceļa servitūta teritorija noteikta:
laukums -108 m2 , garums -24.0 m un platums -4,5 m;
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar B.D.
8.§
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Ņemot vērā komisijas locekles Signes Turauskas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no
komisijas locekļa sastāva, kā arī Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes galvenās
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arhivāres Dagnijas Liepiņas iesniegumu par iekļaušanu Dzīvokļu komisijas locekļu sastāvā,
nepieciešams lemt par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un likuma „Par
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas
2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 9.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā “Par
komisiju izveidošanu” (prot. Nr.14, 6.§):
1. izslēgt no Dzīvokļu komisijas sastāva komisijas locekli Signi Turausku no 2017.gada
8.septembra;
2. iecelt Dzīvokļu komisijas sastāvā Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas
pārvaldes galveno arhivāri Dagniju Liepiņu no 2017.gada 8.septembra.
9.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 31.augusta Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr. 16., 2.§), ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes gabalu “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005
0136, un A.J. 2016.gada 2.augusta iesniegumu, dome konstatē:
1.

2.

3.

4.

5.

Nekustamais īpašums “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra
numuru 8094 005 0136, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0136
7,1 ha kopplatībā, t.sk. meža zeme 2,4 ha ar kopējo audžu krāju 527 m3, t.sk. 389 m3 5
gadu periodā apgūstamu koksnes resursu.
Īpašuma tiesības pašvaldībai uz zemes īpašumu “Kalnairītes”, Siguldas pag., Siguldas
novads, reģistrētas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000542418. Saskaņā ar zemesgrāmatas III. daļas
1.iedaļas ierakstu Nr.1.1. nekustamais īpašums apgrūtināts ar atzīmi - uz zemes vienības
atrodas citai fiziskai personai piederošas ēkas (būves), kas reģistrētas Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000556292 uz
A.J. vārda.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra lēmumu “Par
zemes iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu” (prot.Nr.3, 7.§), 2017.gada
13.februārī starp Siguldas novada pašvaldību un A.J. ir noslēgts Zemes nomas līgums
Nr.2017/215 par zemes nodošanu lietošanā līdz 2027.gada 13.februārim.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratores 2016.gada 27.jūlijā
sniegto informāciju A.J. par iznomāto zemes gabalu „Kalnairītes”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā
daļa” un III. sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes gabala
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„Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar platību 7,1 ha kadastra numuru 8094
005 0136 plānotā/atļautā izmantošana ir lauku zemes (L) un meži (M).
6. Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja zemes gabala
“Kalnairītes” un uz tā esošās meža koksnes resursu vērtēšanu.
7. Saskaņā ar SIA „Invest - Rīga Cēsis”, reģ. Nr. 44103018948, juridiskā adrese Rīgas ielā
4, Cēsis, LV-4100, 2016.gada 23.decembra vērtējumu zemes gabala “Kalnairītes”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 7400,00 EUR
(septiņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi). Zemes gabala novērtēšanas izdevumi ir 181,50
EUR (viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi), t.sk. PVN.
8. Saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NATURE FOTO AĢENTŪRA”,
reģ. Nr. 40003647600, juridiskā adrese “Damberģi”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV4723, 2017.gada 4.jūlija vērtējumu uz zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, 2.4 ha platībā, apgūstamās mežaudzes tirgus vērtība (5 gadu periodā)
noteikta 10 700,00 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi). Mežaudzes
novērtēšanas izdevumi ir 242,00 EUR (divi simti četrdesmit divi euro, 00 centi), t.sk. PVN.
9. Zemes gabala ”Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005
0136, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0136; 7,1 ha platībā,
t.sk. meža zeme 2,4, ha platībā ar kopējo audžu krāju 527 m3, t.sk. 389 m3 5 gadu periodā
apgūstams koksnes resurss, nosacītā cena tiek noteikta 18 523,50 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro, 50 centi), kas sastāv no tirgus vērtības 18 100 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši viens simts euro 00 centi) un izdevumiem par nekustamā īpašuma
novērtēšanu 423,50 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, 50 centi) t.sk. PVN.
10. Nekustamais īpašums „Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs
8094 005 0136, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0136; 7,1
ha platībā uz kuras atrodas meža zeme 2,4 ha platībā ar kopējo audžu krāju 527 m3, t.sk.
389 m3 5 gadu periodā apgūstamu koksnes resursu, nav nepieciešamas pašvaldības
funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu, 4.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu un
Finanšu komitejas 2017.gada 7.septmbra atzinumu (prot. Nr.13, 10.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu “Kalnairītes”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 005 0136, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0136; 7,1 ha kopplatībā, t.sk. meža zeme 2,4,
ha platībā ar kopējo audžu krāju 527 m3, t.sk. 389 m3 5 gadu periodā apgūstams koksnes
resurss;
apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “Kalnairītes”, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojumu;
zemes gabala atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai A.J.;
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā zemes gabalu “Kalnairītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
atsavināšanas procedūru.
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10.§
Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par
nenotikušu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 31.augusta Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmumu “Par ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību
izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr.16, 3.§), dome konstatē:
1. 2017.gada 10.augustā Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par ielu
tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 16.§) un apstiprināja ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6,
Siguldā, 2017.gada 8.augusta nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Augstāko nomas maksu 161,32 EUR mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis par kiosku (Nr.1)
7,5 m2 platībā Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā nosolīja SIA “Wood P”,
reģ.Nr.40203077123, adrese: Jaunatnes iela 3-6, Sigulda, Siguldas novads. 2017.gada
21.augustā SIA “Wood P” valdes locekle Baiba Drela- Pigožne iesniedza iesniegumu, kurā
norādīja, ka atsakās parakstīt nomas līgumu par kioska Nr. 1 nomu Ausekļa ielā 6, Siguldā.
3. Ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību izsoles noteikumu 52.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 8.augusta ielu
tirdzniecības kioskam Nr.1 Ausekļa ielā 6, Siguldā nākamo augstāko nomas maksu 156,32
EUR (viens simts piecdesmit seši euro un 32 centus) nosolīja K.B., adrese: (adrese). 2017.gada
21.augustā K.B. iesniedza iesniegumu, kurā norādīja, ka atsakās parakstīt nomas līgumu par
kioska Nr. 1 nomu Ausekļa ielā 6, Siguldā.
4. 2017.gada 31.augustā Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija
saskaņā ar ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā nomas tiesību izsoles noteikumu
48.3 apakšpunktu pieņēma lēmumu ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā,
2017.gada 8.augusta 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 Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 11.§), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par nenotikušu 2017.gada 8.augusta ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli;
2. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par ielu
tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 16.§);
3. virzīt jautājuma par turpmāko rīcību ar tirdzniecības kioskiem Ausekļa ielā 6, Siguldā,
izskatīšanu Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdē.
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11.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Ziņo: Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja vietniece G.Zīverte
Sakarā ar nepieciešamību precizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra nolikumu “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”, tai skaitā ņemot vērā
Siguldas novada pašvaldības nosaukuma maiņu, kā arī nepieciešamību precizēt nominācijas, ir
sagatavots šis lēmuma projekts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2.punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
veikt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”:
1. nolikuma 3., 4., 14., 15., 16., 17., 19., 25., 30. un 40. punktā, 9.2., 9.5., 9.6., 11.4., 11.5.,
11.7., 23.3., 23.4., 24.5.apakšpunktā vārdus “Dome”, “Domei”, “Domes” aizstāt ar vārdiem
“pašvaldības dome” attiecīgajā locījumā;
2. nolikuma 8.punktā vārdu “Domes” aizstāt ar vārdu “pašvaldības”;
3. nolikuma 20.punktā aiz vārdiem “priekšsēdētāja un sekretāra” svītrot vārdus “,kas ir
Siguldas novada Domes sekretārs.”;
4. nolikuma 33.punktā vārdus “kuru apstiprina iestādes “Siguldas novada pašvaldības
Kultūras pārvalde” vadītājs.” aizstāt ar vārdiem ““Siguldas novada pašvaldības Kultūras
pārvalde” vadītājs, vai saskaņā ar iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” vadītāja
izdotu rīkojumu.”;
5. izteikt nolikuma 2.pielikuma 6.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2.3. „Gada komanda””;
6. izteikt nolikuma 2.pielikuma 6.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.2.4. „Gada treneris”;
7. izteikt nolikuma 2.pielikuma 6.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2.5. “Gada sporta skolotājs”’
8. izteikt nolikuma 2.pielikuma 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.3. Amatieru un tautas sporta kategorijā:”;
9. izteikt nolikuma 2.pielikuma 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.5. „Gada sporta pasākums”;
10. izteikt nolikuma 2.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sešu locekļu sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks –Sporta pārvaldes vadītājs; Sporta pārvaldes vadītāja vietnieks; Siguldas
Sporta skolas direktors, Siguldas Sporta skolas direktora vietnieks, pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldes pārstāvis. Komisija jautājumu izlemšanai par apbalvojumu piešķiršanu ir
tiesīga uzaicināt neatkarīgus ekspertus. Ekspertiem nav balsstiesību.”;
11. nolikuma 2.pielikuma 9.punktā vārdus “Darba grupas locekļi” aizstāt ar vārdu “Komisija”;
12. izteikt nolikuma 10.punktu šādā:
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“10. Komisija izvirza līdz trīs nominantiem 2.pielikuma 6.1. – 6.6.apakšpunktā minētajās
nominācijās, izņemot 6.1.3.un 6.2.4. apakšpunktos, un nosaka vienu apbalvojuma ieguvēju
2.pielikuma 6.1. – 6.6. un 6.7.apakšpunktā minētajās nominācijās, izņemot 6.1.3.un 6.2.4.
apakšpunktos.”;
13. izteikt nolikuma 2.pielikuma 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Gadījumā, ja iesniegto pretendentu sasniegumi ir līdzvērtīgi, vai arī kādā nominācijā nav
izvirzīti atbilstoši pretendenti, Komisija ir tiesīga izvirzīt vai nu vairāk par 3 nominantiem vai arī
mazāk, vai nevienu, kā arī noteikt vairākus balvu ieguvējus katrā nominācijā, vai arī neizvirzīt
apbalvošanai nevienu. Nepieciešamības gadījumā Komisija var izveidot jaunu nomināciju un
noteikt balvas ieguvēju.”;
14. papildināt nolikuma 2.pielikuma 13.punktu, aiz vārdiem “Baltijas čempionāti un kausi” ar
vārdiem “, Latvijas čempionāti elites grupā pieaugušajiem”;
15. papildināt nolikuma 2.pielikuma 15.punktu, aiz vārdiem „Gada sportiste” ar vārdiem
“amatieru un”;
16. izteikt nolikuma 2.pielikuma 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Nominācijās „Gada treneris” augsto sasniegumu sporta kategorijā un bērnu un jauniešu sporta
kategorijā apbalvojuma ieguvēji ir „Gada sportista”, „Gada sportistes”, „Gada jaunā sportista”,
„Gada jaunās sportistes” un “Gada komandas” treneri.”;
17. nolikuma 2.pielikuma 18.punktā vārdus “Labākais skolotājs” aizstāt ar vārdiem “Gada
sporta skolotājs”;
18. nolikuma 2.pielikuma 19.punktu izteikt šādā redakcijā:
1. “Nominācijā „Neatlaidība sportā” tiek izvirzīti cilvēki, kuri ar savu darbību ir pierādījuši, ka
nav šķēršļu būt aktīvam jebkurā vecumā, kā arī cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuri
pārstāv Siguldas novadu dažāda mēroga sacensībās.”;
19. nolikuma 3.pielikuma 4.punktā vārdus “ne vēlāk kā mēnesi” aizstāt ar vārdiem “ne vēlāk
kā divus mēnešus”;
20. nolikuma 3.pielikuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5. Konkursa nominācijas:
5.1.„Par mūža ieguldījumu kultūrā” – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides
attīstībā un pilnveidošanā;
5.2.„Izcilības balva kultūrā” – par īpašiem sasniegumiem kādā no kultūras jomām vai
mākslas faktu Siguldas novadam nozīmīgos kultūras notikumos un procesos, kas
guvuši augstu novērtējumu ārpus Siguldas novada;
5.3.„Gada balva tautas mākslā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem tautas mākslā, Dziesmu svētku procesa nodrošināšanā, materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un tradīciju
tālāknodošanā;
5.4.„Gada balva mūzikā” - par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem mūzikā valsts vai starptautiskā mērogā, popularizējot Siguldas novadu
ārpus tā robežām;
5.5.„Gada balva mākslā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem vizuālajā mākslā, dizaina izveidi valsts vai starptautiskā mērogā,
popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām;
5.6.„Gada balva skatuves mākslās” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem dejas, teātra vai citās skatuves mākslās valsts vai starptautiskā mērogā,
popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām;
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5.7.„Gada balva rakstniecībā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem literatūrā, literatūrzinātnē valsts vai starptautiskā mērogā,
popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām;
5.8.„Gada balva novadpētniecībā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem novada vēstures pētniecībā valsts vai starptautiskā mērogā,
popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām;
5.9.„Gada kultūras darbinieks” – par īpašiem personīgiem nopelniem kultūrvides
attīstībā, Siguldai nozīmīgu kultūras procesu iniciēšanā, uzturēšanā un pilnveidē;
5.10.
„Gada veiksmīgākā debija” – par spilgtu debiju kādā no kultūras nozarēm,
mākslu jomām: radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu;
5.11.
„Gada balva kultūras mecenātam” – par atbalstu kultūras nozares attīstībai
Siguldas novadā.”;
21. nolikuma 3.pielikuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:
“7. Pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisijas sastāvu veido:
7.1.Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks - Komisijas priekšsēdētājs;
7.2. Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājs – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
7.3. Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks;
7.4. Siguldas novada bibliotēkas vadītājs;
7.5. Sabiedrisko attiecību pārvaldes pārstāvis.”;
22. nolikuma 3.pielikuma 14.punktu izteikt šādā redakcijā:
“14. Ja kāds no Komisijas locekļiem ir izvirzīts kā pretendents apbalvojuma saņemšanai, tad tas
nepiedalās šīs nominācijas pretendenta izvēlē.”;
23. nolikuma 3.pielikuma 17.punktu izteikt šādā redakcijā:
“17. Komisija neizpauž informāciju par apbalvojumu piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai
“Gada balvas kultūrā” svinīgajā pasākumā, izņemot saņēmējus apbalvojumam „Par mūža ieguldījumu
kultūrā”.;
24. nolikuma 3.pielikuma 19.punktā vārdus “oktobra mēnesī” aizstāt ar vārdiem “februāra
mēnesī”;
25. nolikuma 4.pielikuma 4.punktā vārdus “Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā” aizstāt
ar vārdiem “pašvaldības klientu apkalpošanas centros,”, vārdus “dome@sigulda.lv“ aizstāt
ar vārdiem “pašvaldība@sigulda.lv”;
26. nolikuma 5.pielikuma 18.punktu izteikt šādā redakcijā:
“18. Komisiju ar savu lēmumu apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome. “.
12.§
Par Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja S.Sāra
Lai nodrošinātu pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko
un tehnisko apkalpošanu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts
2017.gada 10.augustā (prot. Nr.14, 1.§) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2. punkt, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13,
12.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikumu;
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2. ar šī lēmuma spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē „Siguldas novada Domes Administratīvās
pārvaldes nolikums”, kurš apstiprināts ar 19.03.2014. Siguldas novada Domes lēmumu (prot.
Nr.7, §11).
13.§
Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Siguldas novada pašvaldības dome, izskatot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieces Līgas Sausiņas amata pienākumu izpildes savienošanu ar pienākumu izpildi Siguldas Valsts
Ģimnāzijas pedagoga amatā, konstatē:
1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
14.punktā ir noteikts, ka par valsts amatpersonu ir uzskatāms pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks;
2. No likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas
noteiktā izriet, ka pašvaldību domju priekšsēdētāju vietniekiem, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu tikai ar:
2.1. amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem
(7.panta piektās daļas 1.punkts);
2.2. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi (7.panta
piektās daļas 2.punkts);
2.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu (7.panta piektās daļas
3.punkts);
2.4. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai
pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (7.panta piektās daļas 31.punkts);
2.5. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (7.panta piektās daļas 32.punkts);
2.6. citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (7.panta piektās daļas 4.punkts);
2.7. eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā
organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (7.panta piektās daļas 41.punkts);
3. Kā nosaka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta 10.2 daļa,
kad amatu atļauts savienot ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo dabu,
attiecīgo amatu savienošana ir pieļaujama (...), nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju.
4. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 16.jūnija sēdes lēmumu „Siguldas
novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas” (prot. Nr.10, 2.§) Līga Sausiņa ir ievēlēta par
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci.
5. Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Siguldas
novada pašvaldības nolikums”:
5.1. 18.punkts nosaka domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus:
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5.1.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā
arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos un domes lēmumos paredzētajos gadījumos;
5.1.2. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību kompetences jomās;
5.1.3. Pašvaldības vārdā savas kompetences ietvaros izdod pilnvaras, paraksta līgumu un
citus juridiskos dokumentus, kas ietilpst viņa kompetencē;
5.1.4. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās Pašvaldības administrācijas, iestāžu
darbiniekus un uzaicinātos speciālistus, un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
5.1.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;
5.1.6. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus;
5.1.7. tiešā pakļautībā atrodas Izglītības pārvalde, Sporta pārvalde. Pārraudzībā atrodas
Pašvaldības iestāde „Siguldas novada Kultūras pārvalde”, pirmsskolas izglītības iestādes,
vispārējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.
5.2. 92. punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors
apmeklētājus pieņem pirmdienās un ceturtdienās Pašvaldības administrācijas ēkās pēc iepriekšēja
pieraksta.
6.
Kopš 2005.gada septembra Līga Sausiņa strādā Siguldas Valsts Ģimnāzijā par bioloģijas
pasniedzēju. Saskaņā ar stundu sarakstu Līga Sausiņa Siguldas Valsts Ģimnāzijā pasniedz bioloģiju
ceturtdienās un piektdienās.
7. Izvērtējot likuma „Par pašvaldībām” noteiktās domes priekšsēdētāja vietnieces amata funkcijas
kopsakarā ar pedagoga amata pienākumiem Siguldas Valsts Ģimnāzijā, secināms, ka Līga Sausiņa,
pildot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumus un pedagoga
pienākumus Siguldas Valsts Ģimnāzijā, nerada interešu konfliktu, kā arī tas nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un
nebūs pretrunā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augustā apstiprināto saistošo
noteikumu Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” 92.punktu, kas nosaka priekšsēdētāja
vietnieka apmeklētāju pieņemšanas laikus, jo apmeklētāju pieņemšanu ceturtdienā Siguldas novada
pašvaldībā ir iespējams apvienot ar darbu Siguldas Valsts Ģimnāzijā, iepriekš saskaņojot apmeklētāju
pieņemšanas laikus.
Ievērojot augstākminēto, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 38.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta pirmās daļas 14.punktu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 10.2 punktu, un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 13.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās – 1 balss (L.Sausiņa), dome nolemj:
1. atļaut Līgai Sausiņai savienot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka
amatu ar pedagoga darbu Siguldas Valsts Ģimnāzijā;
2. atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 25.septembra Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu “Par atļauju Līgai Sausiņai savienot amatus” (prot. Nr.20, 19.§).
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienās.
14.§
Par Siguldas Sporta skolas interešu izglītības pulciņu maksas noteikšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta
septītās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada
30.septembra noteikumiem „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas
kārtība” (prot. Nr.15, 13.§), Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu
(prot. Nr.11, 11.§), un Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 14.§), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
noteikt maksu par Siguldas sporta interešu izglītības programmas “Vispārējā fiziskajā
sagatavotībā” nodarbībām vienam izglītojamajam 10,00 EUR (desmit eiro un nulle centi) mēnesī.
15.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu un
21. panta otro daļu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu (prot. Nr.12,
5.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
2

1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam”” saskaņā ar pielikumu;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
16.§
Par dienesta viesnīcas telpu grupas izveidošanu Siguldas Sporta skolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
1. Saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000167098 ēku (būvju) īpašuma
Gāles ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra Nr.8015 504 0501 īpašumtiesības reģistrētas
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Siguldas novada pašvaldības vārda. Nekustamais
īpašums sastāv no nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150040501010. Ēku īpašums tiek
izmantots Siguldas Sporta skola profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai.
2. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150040501010 izmantošanas veids ir Sporta ēkas. Telpas ēkas
otrajā stāvā uz lēmuma pieņemšanas brīdi Sporta skolas profesionālās ievirzes programmas
īstenošanai netiek izmantotas. Lai veicinātu šo telpu lietderīgu, racionālu izmantošanu un
apsaimniekošanu un pašvaldībai noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, Siguldas novada
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3.

4.

5.

6.

7.

pašvaldības Izglītības pārvalde ierosinājusi izveidot dienesta viesnīcas telpu grupu, paredzot tajā
iespēju nodrošināt pagaidu izmitināšanas pakalpojumus šādā prioritārā secībā:
2.1. Siguldas novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādes izglītojamiem, kuri apgūst izglītību
arī Siguldas Sporta skolā un kuru pamatdzīvesvieta ir ārpus Siguldas novada;
2.2. personām, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Siguldas novada un strādā:
2.2.1. kādā no Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm pedagoga amatā;
2.2.2. Siguldas novada pašvaldības iestādes speciālista amatā tādā jomā, kurā konstatēts
nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums;
2.2.3. citām personām izmitināšanai uz sacensību, nometņu un semināru u.c. pasākuma laiku,
gadījumos, ja dienesta viesnīcas telpās ir brīvas dzīvojamās platības, kuras nav izīrētas
iepriekš minētajiem pedagogiem, speciālistiem un izglītojamiem.
Siguldas novada Attīstības programmā 2011.–2017. gadam ir izvirzīts uzdevums (U.1.1.)
“nodrošināt kvalitatīvu izglītību” un (U 1.11.) “attīstīt sporta un aktīva dzīvesveida infrastruktūru
un pakalpojumus”. Tā sasniegšanai ir plānotas šādas rīcības: Profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu darbības atbalstīšana, Sporta skolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja nepieciešams
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir iedzīvotāju izglītības procesa organizēšana. Šī likuma 14.panta otrās
daļas 1.un 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī
nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās
funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, var lemt tikai dome.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pants cita starpā nosaka, ka dienesta dzīvojamās telpas (telpas
dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres līguma
pamata sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku, 25.punkta pirmā daļa nosaka, ka dienesta
viesnīcu var izveidot ikviena fiziskā vai juridiskā persona, ja tiek ievērotas normatīvajos aktos
noteiktās dienesta viesnīcu būvniecības un higiēnas prasības un dienesta viesnīcas lietošanas
noteikumi ir saskaņoti ar attiecīgo pašvaldību.
Valsts kontroles 2010.gada 30.aprīļa revīzijas ziņojumā “Par Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada pārskata sagatavošanas pareizību” Nr. 5.1-2-30/2009 secināts, ka tā kā normatīvajā aktā
nav paredzēta izglītības iestāžu iespēja izmantot dienesta viesnīcas ar darbu un mācībām
nesaistītiem mērķiem, ja dienesta viesnīcas telpas netiek pilnībā izmantotas darba vai mācību
vajadzībām, pastāv risks, ka izglītības iestādēm tiek liegta iespēja iegūt papildus ieņēmumus arī
gadījumos, kad iestāžu rīcībā paliek dienesta viesnīcas telpas, kuras nav nepieciešams izmantot
darba vai mācību vajadzībām, jo audzēkņi un darbinieki ir ar šīm telpām jau nodrošināti. Valsts
kontroles ieteikums šādas situācijas risinājumam ir noteikt normatīvajā aktā mācību iestāžu telpu
izmantošanas kārtību un nosacījumus. Ievērojot Valsts kontroles ieteikumu, noteikt ar iekšējo
normatīvo aktu kārtību, kādā izmantojamas Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcas telpu grupas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un
pārvaldīšanu un sekmētu galvenokārt pašvaldībai noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, un
atbalstītu tādu speciālistu piesaisti jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu
nodrošinājums, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu un
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’
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23. un 25.pantu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu (prot. Nr.11, 1.§),
un Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 15.§), atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izveidot ēkā Gāles ielā 29, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 80150040501010
dienesta viesnīcas telpu grupu;
2. uzdot Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides nodaļai veikt visas nepieciešamās
darbības dienesta viesnīcas telpu grupas izveidošanai būvniecības normatīvo aktu noteiktajā
kartībā. Minēto darbību veikšanai izdevumus paredzēt no Siguldas Sporta skolas budžeta
līdzekļiem, struktūrvienība 9515.

17.§
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču
sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 23. un 25.pantu, Izglītības likuma 59.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 3.un 4.punktu, kā arī ievērojot Valsts kontroles 2010.gada 30.aprīļa
revīzijas ziņojuma “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību”
Nr. 5.1-2-30/2009 ieteikumu - noteikt normatīvajā aktā mācību iestāžu telpu izmantošanas kārtību un
nosacījumus tiem gadījumiem, kad dienesta viesnīcas telpas nav nepieciešams izmantot darba vai
mācību vajadzībām, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu (prot. Nr.11,
3.§), Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.13, 16.§), atklāti balsojot, ar
15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība
Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā”
saskaņā ar pielikumu;
2. atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 3.augustā apstiprinātos iekšējos noteikumus
Nr.8/2016 “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu”.
18.§
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 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus,
saskaņojot ar attiecīgās nozares 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 Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības
domes 2016.gada 21.septembra lēmuma (prot. Nr.15, 8.§) “Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas
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novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
direktoriem” 2.pielikumam un Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu (prot.
Nr.11, 13.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iecelt Jolantu Bimberi ar 2017.gada 2.oktobri par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”
direktora pienākumu izpildītāju uz 2017./2018.mācību gadu līdz brīdim kad Siguldas Mākslu
skolas “Baltais Flīģelis” direktora amata konkursa noteikumu noteiktā kārtībā tiks iecelts jauns
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” direktors;
2. noteikt Jolantai Bimberei Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” direktora p.i. amatā
mēnešalgu 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi).
3. uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu
zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai.

19.§
Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Izsakās: deputāts R.Ādamsons, domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.14, 1.§), amatu un struktūrvienību
nosaukumu maiņu, kā arī plānotajiem amata papildinājumiem pašvaldības administrācijā un attiecīgu
amata vienību likvidēšanu pašvaldības iestādēs, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta trešo un septīto daļu, Darba likuma 60.panta
pirmo daļu, kā arī Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.13, 17.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, J.Zilvers),
pret – 1 balss (R.Ādamsons), atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1.izteikt nolikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. atlīdzības noteikšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība)
domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, izpilddirektoram,
izpilddirektora vietniekiem, domes izveidoto komiteju, komisiju, darba grupu locekļiem
un sekretāriem, bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un
bāriņtiesas locekļiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu
vadītājiem;”;
1.2.līdzšinējās trešās sadaļas nosaukumu „III. Pašvaldības izpilddirektora atlīdzība” mainīt ar
nosaukumu „III. Pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieku atlīdzība”;
1.3.izteikt lēmuma projekta 1.2.punktā minēto sadaļu šādā redakcijā:
“18. Pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieku mēnešalgu nosaka atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Nolikuma VII.nodaļā noteikto kārtību.
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19.Pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekiem piešķir apmaksātu ikgadējo
atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neskaitot svētku dienas, un
papildatvaļinājumu, kura ilgums ir 10 (desmit) darba dienas.
20. Piemaksas, prēmijas, pabalstus, kompensācijas, kvalifikācijas mācību izdevumu
segšanai un apdrošināšanu saskaņā ar Nolikuma IX, XI, XIII, XIV nodaļu, naudas balvas
par pašvaldībai vai amatpersonai svarīgiem sasniegumiem (notikumiem) saskaņā ar
Nolikuma 67.un 68.punktu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz noteiktās
mēnešalgas apmēru un var tikt izmaksāta vienā reizē, nosaka saskaņā ar Atlīdzības likuma
nosacījumiem ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.”;
1.4.izteikt nolikuma 72.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“72.1. domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem, izpilddirektoram,
izpilddirektora vietniekiem tiek kompensēti sarunu, īsziņu, interneta pakalpojumu
izdevumi bez ierobežojuma;”
1.5.izteikt nolikuma 81.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“81.2. pašvaldības iestāžu vadītājiem un pašvaldības izpilddirektoram – ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu.”
2. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par
atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 2.pielikumā „Siguldas novada Domes administrācijas
amatu saraksts un amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”:
2.1.veikt grozījumus sadaļā „Pārvalde”:
2.1.1. punktu Nr.3 izsakot šādā redakcijā:
Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi

Profesiju

Nr.
p.k
3.

Domes jurists

2611 01

klasifikatora
kods

Amata
vienības

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

1

21.Juridiskā analīze, izp.
kontrole un pakalpojumi

IV

11.mēnešalgas grupa, 1287

2.1.2. papildināt ar punktiem Nr.3.1 , 3.2 , 3.3, izsakot tos šādā redakcijā:
Nr.
p.k
3.1

3.2

3.3

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Izpilddirektora
vietnieks
Izpilddirektora
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos
Izpilddirektora
vietnieka
saimnieciskajos
jautājumos palīgs

Profesiju
Amata
vienības

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

1112 39

1

1.Administratīvā vadība

IVA2

14.mēnešalgas grupa, 2264

1112 39

1

1.Administratīvā vadība

IVA2

14.mēnešalgas grupa, 2264

3343 23

1

38.Sekretariāta funkcija

IV

8.mēnešalgas grupa, 1093

klasifikatora
kods

2.2.līdzšinējās sadaļas nosaukumu „Klientu apkalpošanas nodaļa” mainīt ar nosaukumu
„Klientu apkalpošanas pārvalde”;
2.3.veikt grozījumus sadaļā „Klientu apkalpošanas pārvalde”:
2.3.1. 20.punkta ailē „Struktūrvienību un amatu nosaukumi” vārdus „Klientu
apkalpošanas nodaļas vadītājs” mainīt ar vārdiem „Klientu apkalpošanas pārvaldes
vadītājs”;
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2.3.2. 21.punkta ailē „Struktūrvienību un amatu nosaukumi” vārdus „Klientu
apkalpošanas nodaļas vadītāja vietnieks dokumentu pārvaldības jautājumos”
mainīt ar vārdiem „Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja vietnieks dokumentu
pārvaldības jautājumos”;
2.3.3. papildināt sadaļu ar punktu Nr.21.1 , izsakot to šādā redakcijā:
Nr.
p.k

21.1

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Klientu
apkalpošanas
pārvaldes vadītāja
vietnieks
pašvaldības
pakalpojumu
jautājumos

Profesiju
klasifikat.
kods

Amata
vienības

1219 12

1

Amata saime

23.Klientu apkalpošana

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

IIIB

9.mēnešalgas grupa, 1190

2.4.papildināt sadaļu „Izglītības pārvalde” ar punktiem Nr.42.1 , 42.2 , izsakot tos šādā
redakcijā:
Nr.
p.k
42.1
42.

2

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Pirmsskolas
izglītības metodiķis
Skolēnu pavadonis

Profesiju
klasifikat.
kods

Amata
vienības

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

2351 01

0,25

II

10.mēnešalgas grupa, 1287

5311 03

0,7

29.Pedagoģiskās
darbības atbalsts
39.Sociālais darbs

I

3.mēnešalgas grupa, 608

3. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.
Domes sēdi turpina vadīt deputāte/domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
20.§
Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Izsakās: domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Sakarā ar SIA „Aerodium Technologies” uzaicinājumu Siguldas novada pašvaldībai apmeklēt
minētā uzņēmuma stendu Berlīnē notiekošajā izstādē „Euro Attractions Show 2017” no 2017.gada
24.septembrim līdz 28.sepetembrim, lai iepazītos ar šobrīd jaunākajiem risinājumiem, tehnoloģijām
dažādu aktīvās atpūtas un tūrisma iekārtu piedāvājumā un izvērtētu to potenciālo attīstību Siguldā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 18.§), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, nepiedalās – 1 balss (U.Mitrevics), dome nolemj:
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1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica komandējumu

laika posmā no 2017.gada 25.septembra līdz 27.septembrim uz izstādi „Euro Attractions Show
2017” Berlīnē, Vācijā, lai darba vizītes laikā iepazītos ar šobrīd jaunākajiem risinājumiem,
tehnoloģijām dažādu aktīvās atpūtas un tūrisma iekārtu piedāvājumā un izvērtētu to potenciālo
attīstību Siguldā;
2. veikt U.Mitrevicam ar komandējumu saistītos izdevumu segšanu no struktūrvienības 1111
budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12.oktobra noteikumos Nr. 969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajam.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
21.§
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D. Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas 1.pamatskolas direktora Valtera Mača iesniegumu par skolas
vingrošanas zāles, ūdens noplūdes rezultātā, bojāto sienu remontu saskaņā ar paredzamo remontdarbu
kontroltāmi 8840,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro 00 centi) apmērā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra
atzinumu (prot. Nr.13, 19.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
R.Kalvāns,), pret – 1 balss (R.Ādamsons), atturas – 2 balsis (I.Zagorska, J.Zilvers), dome nolemj:
1. piešķirt līdzekļus 2080,00 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit euro 00 centi) apmērā daļējai
vingrošanas zāles sienu remonta darbu finansēšanai un iekļaut piešķirto finansējumu
Siguldas 1.pamatskolas budžeta tāmē veicot pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumus;
2. pārējos līdzekļus 6760,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā
paredzēt no Siguldas 1.pamatskolas budžeta līdzekļiem, veicot izmaiņas skolas izdevumu
tāmē pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Teritorijas attīstības pārvaldei nozīmēt atbildīgo personu remontdarbu uzraudzībai un
pieņemšanai.
22.§
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D. Matuseviča
Izskatījusi Siguldas Pilsētas vidusskolas direktores Ņinas Balodes iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu remontdarbu veikšanai, dome konstatē:
1. Ņemot vērā to, ka ir palielinājies skolēnu skaits un sākumskolas telpās pietrūkst klašu telpu,
lai varētu uzsākt mācību procesu 2017./2018.mācību gadā, nepieciešams veikt
remontdarbus, lai pielāgotu telpu mācību klases vajadzībām. Remontdarbu izmaksas
saskaņā ar iesniegto kontroltāmi 1702,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divi euro 00
centi).
2. Lai nodrošinātu drošību skolas ēkā Krišjāņa Barona ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā,
nepieciešami papildus līdzekļi elektrības sadales skapju remontam 895,00 EUR apmērā.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada
7.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.13, 20.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, R.Kalvāns,), pret – 1 balss (R.Ādamsons), atturas – 2 balsis (I.Zagorska, J.Zilvers), dome
nolemj:
1. piešķir līdzekļus remontdarbu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolas telpās 2597,00 EUR
(divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro 00 centi);
2. veicot 2017.gada pašvaldības budžeta grozījumus, iekļaut piešķirtos līdzekļus Siguldas
pilsētas vidusskolas budžeta izdevumu tāmē;
3. Teritorijas attīstības pārvaldei nozīmēt atbildīgo personu remontdarbu uzraudzībai un
pieņemšanai.

23.§
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D. Matuseviča
Izsakās: deputāts R.Ādamsons, izpilddirektore J.Zarandija, deputāte L.Sausiņa,
Izskatījusi Finanšu pārvaldes ziņojumu par projekta “Pirmskolas izglītības iestādes ēkas Skolas
ielā 3 telpu atjaunošana” realizēšanu, dome konstatē:
Lai nodrošinātu pirmskolas izglītības iestādes “Tornīši” Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas
novadā kā jaunas pirmskolas izglītības iestādes atvēršanu, realizējot projektu un ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības, un pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, projekta realizācijas laikā:
1. Tika veikti papildus projektēšanas darbi, lai nodrošinātu telpas administrācijas vajadzībām,
saimnieciskā un sanitārā mezgla vajadzībām, kā rezultātā palielinājās izmaksas būvdarbu
veikšanai.
2. Kopējās izmaksas projekta īstenošanai 235 737,00 EUR (divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit septiņi euro), aizņēmums no Valsts kases 186 053,00 EUR (viens
simts astoņdesmit seši tūkstoši piecdesmit trīs euro), finansējums no pašvaldības budžeta
līdzekļiem 49 684,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada
7.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.13, 21.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, R.Kalvāns,), pret – 1 balss (R.Ādamsons), atturas – 2 balsis (I.Zagorska, J.Zilvers), dome
nolemj:
piešķirt līdzekļus būvdarbu veikšanai pirmskolas izglītības iestādes telpās Skolas ielā 3,
Siguldā, Siguldas novadā 49 684,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro)
apmērā, veicot izmaiņas Siguldas novada pašvaldības 2017.gada budžetā, pārceļot minēto summu no
struktūrvienības 4746 (Līdzfinansējums infrastruktūras objektu sakārtošanai) uz struktūrvienību 9109
(pirmskolas izglītības iestāde Skolas ielā 3).
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24.§
Par dzīvojamās platības izīrēšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Laurenču sākumskolas direktora
Kristapa Zaļā iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli kā Laurenču sākumskolas izglītības iestādes
direktoram (uzsācis darba attiecības 2017.gada 3.jūlijā), kas paredzēts dzīvošanai kopā ar vēl vienu
ģimenes locekli. Iesniegumā paskaidrots, ka citas dzīvesvietas Siguldas novadā nav.
Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts:
1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta pirmās daļas otrais punkts
nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome
noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt
speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums. Savukārt
minētā likuma 21.2 panta otrā daļa nosaka, ka kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
speciālistam, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
2. Kārtība, kādā Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam, noteikta Pašvaldības
domes 2016.gada 31.augustā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.33 “Par kārtību, kādā
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” (prot. Nr.13, §15). Atbilstoši šo noteikumu:
2.1. 3.punktam ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu viena no
jomām, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti ir izglītība;
2.2. 4.punktam ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kuru
veikšanai nepieciešami speciālisti, dzīvokļi var tikt izīrēti:
2.2.1. pašvaldības administrācijas vai pašvaldības iestāžu/aģentūru vadītājiem;
2.2.2. personām, kuras ir uzaicinātas stāties darba tiesiskās attiecībās pašvaldībā, lai dotu
ieguldījumu pašvaldības izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanā novada kvalitatīvai
un ilgtspējīgai attīstībai, novada popularizēšanā un inovāciju radīšanā;
2.3. 7.punktam Pašvaldība nav tiesīga izīrēt dzīvokli speciālistam, ja Siguldas novadā atrodas šim
speciālistam piederoša dzīvojamā telpa;
2.4. 6.punktam lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu un/vai īres līguma
pagarināšanu pieņem pašvaldības dome;
2.5. 11.punktam speciālistam izīrējamā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem;
2.6. 13.punktam, dzīvokļiem, kuriem ir noteikts statuss “dienesta dzīvokļi”, ar šo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi mainās statuss uz “speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas” un šis
statuss ir spēkā līdz brīdim, kamēr pašvaldības dome ar lēmumu to atceļ.
3. Kristaps Zaļais ir Laurenču sākumskolas direktors. Darba attiecības uzsāktas 2017.gada 3.jūlijā.
Kristapam Zaļajam minētā darbavieta ir pamatdarbavieta. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem šai personai Siguldas novada administratīvajā teritorijā
īpašumā nav citu dzīvojamo telpu.
4. Siguldas novada Attīstības programmā 2011.–2017. gadam ir izvirzīts uzdevums (U.1.1.)
“nodrošināt kvalitatīvu izglītību”, tā izpildei Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijā
2016.-2020.gadam noteikti īstenojamie mērķi un veicamie uzdevumi, par kuru izpildi lielā mērā
atbild tieši izglītības iestāžu vadītāji. No tā secināms, ka nozare, kurā ir nodarbināts Kristaps Zaļais
ir viena no tām, kas ietverta Siguldas novada Attīstības programmā kā attīstāmā nozare.
5. Dzīvoklim, kuru paredzēts izīrēt speciālistam, statuss “speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas”
noteikts ar Pašvaldības domes 2011.gada 9.februāra lēmumu (protokols Nr.3, §21).
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.1 panta pirmo un otro daļu, 21.2 panta pirmo un otro daļu, 21.3 panta pirmo daļu,
Pašvaldības domes 2016.gada 31.augustā apstiprinātākajiem saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par
kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” (prot. Nr.13, §15), Izglītības un kultūras
komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu (prot. Nr.11, 6.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
izīrēt Laurenču sākumskolas direktoram Kristapam Zaļajam uz darba tiesisko attiecību laiku,
bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem dzīvokli (..), (adrese), Siguldā, Siguldas novadā.

25.§
Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas 1.pamatskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas 1.pamatskolā sākumskolas klasēm katru dienu līdz plkst.16.00 tiek nodrošināts
pagarinātās grupas pakalpojums, kas tiek finansēts no mērķdotācijas. Šajā laikā sniegtais pakalpojums
var tikt uzskatīts par mācību procesa daļu, kuras laikā tiek nodrošināta palīdzība mājas darbu
sagatavošanā, individuālas konsultācijas, palīdzība mācību satura apguvē un pedagoga uzraudzība.
Laikā no 16.00 līdz 18.00 pagarinātās grupas bērnu uzraudzības pakalpojumu paredzēts nodrošināt
tiem vecākiem, kuri nevar ierasties pēc bērniem līdz 16.00. Līdz ar to par šo uzraudzības pakalpojumu
nepieciešams noteikt maksu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta septītās
daļas 4.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka
ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās
izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem
izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās
izglītības iestādes, 2017.gada 27.jūlijā apstiprinātā Siguldas 1.pamatskolas nolikuma 16. un 37.
punktiem, ņemot vērā pagarinātās dienas grupas nodarbību sniegšanai nepieciešamo materiālo
nodrošinājumu un finansējumu pedagogu algām, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
6.septembra atzinumu (prot. Nr.11, 8.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot.
Nr.13, 22.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

noteikt maksu par Siguldas 1.pamatskolas pagarinātās dienas grupu nodarbībām
2017./2018.mācību gadam vienam izglītojamajam 20,00 EUR (divdesmit euro) mēnesī;
lēmums stājas spēkā 2017.gada 11.septembrī.

26.§
Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Laurenču sākumskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
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Laurenču sākumskolā katru dienu līdz plkst.16.00 tiek nodrošināts pagarinātās grupas
pakalpojums, kas tiek finansēts no mērķdotācijas. Šajā laikā sniegtais pakalpojums var tikt uzskatīts
par mācību procesa daļu, kuras laikā tiek nodrošināta palīdzība mājas darbu sagatavošanā, individuālas
konsultācijas, palīdzība mācību satura apguvē un pedagoga uzraudzība.
Laikā no 16.00 līdz 18.00 pagarinātās grupas bērnu uzraudzības pakalpojumu paredzēts nodrošināt
tiem vecākiem, kuri nevar ierasties pēc bērniem līdz 16.00. Līdz ar to par šo uzraudzības pakalpojumu
nepieciešams noteikt maksu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta septītās
daļas 4.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka
ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās
izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem
izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās
izglītības iestādes, 2017.gada 27.jūlijā apstiprinātā Laurenču sākumskolas nolikuma 18. un 38.
punktiem, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.32 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības programmās un
pagarinātās dienas grupas nodarbībām” 4.punktu, kas nosaka, ka par līdzfinansējuma apmēru katram
mācību gadam lemj Siguldas novada pašvaldības dome, ņemot vērā pagarinātās dienas grupas
nodarbību sniegšanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu un finansējumu pedagogu algām,
Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 6.septembra atzinumu (prot. Nr.11, 7.§) un Finanšu
komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 23.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. noteikt maksu par Laurenču sākumskolas pagarinātās dienas grupu nodarbībām
2017./2018.mācību gadam vienam izglītojamajam 20,00 EUR (divdesmit euro) mēnesī;
2. lēmums stājas spēkā 2017.gada 11.septembrī.

27.§
Par maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupu nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas pilsētas vidusskolā sākumskolas klasēm katru dienu līdz plkst.16.00 tiek nodrošināts
pagarinātās grupas pakalpojums, kas tiek finansēts no mērķdotācijas. Šajā laikā sniegtais pakalpojums
var tikt uzskatīts par mācību procesa daļu, kuras laikā tiek nodrošināta palīdzība mājas darbu
sagatavošanā, individuālas konsultācijas, palīdzība mācību satura apguvē un pedagoga uzraudzība.
Laikā no 16.00 līdz 18.00 pagarinātās grupas bērnu uzraudzības pakalpojumu paredzēts nodrošināt
tiem vecākiem, kuri nevar ierasties pēc bērniem līdz 16.00. Līdz ar to par šo uzraudzības pakalpojumu
nepieciešams noteikt maksu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta septītās
daļas 4.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka
ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās
izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem
izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās
izglītības iestādes, 2017.gada 27.jūlijā apstiprinātā Siguldas pilsētas vidusskolas nolikuma 24. un 44.
punktiem, ņemot vērā pagarinātās dienas grupas nodarbību sniegšanai nepieciešamo materiālo
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nodrošinājumu un finansējumu pedagogu algām, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
6.septembra atzinumu (prot. Nr.11, 9.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot.
Nr.13, 24.§), atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
Ņ.Balode, E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noteikt maksu par Siguldas pilsētas vidusskolas pagarinātās dienas grupu nodarbībām
2017./2018.mācību gadam vienam izglītojamajam 20,00 EUR (divdesmit euro) mēnesī;
2. lēmums stājas spēkā 2017.gada 11.septembrī.
28.§
Par dalību projektā „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas
reģionā”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Lai saglabātu Sibīrijas mēlziedi (Ligularia sibirica), kas ierakstīta Eiropas Savienības
92/43/EEK Direktīvas I un II pielikumā, Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā un Latvijas
Sarkanajā grāmatā 1. Kategorijā, Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piekrītošā zemes
vienībā ar adresi “Krustkalni”, Mores pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums Nr. 4266 001
0110, Latvijas Universitāte, saskaņā ar Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE projektu
līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikumu 2017.gadam, projekta “Eiropas nozīmes reto augu
saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā” (turpmāk – projekts) ietvaros ir iekļāvusi
sekojošas aktivitātes:
1. dabas lieguma Zušu-Staiņu sēravoti dabas aizsardzības plāna izstrāde;
2. Sibīrijas mēlziedes Ligularia sibirica sugas aizsardzības plāna izstrāde;
3. apauguma likvidēšana izlases veidā;
4. sugas saglabāšanas aktivitātes dabā, papildinot populāciju, un sugu saglabājot LU
Botāniskajā dārzā.
Lai Latvijas Universitāte nodrošinātu iepriekš minēto aktivitāšu realizāciju, saglabātu Sibīrijas
mēlziedes (Ligularia sibirica) atradnes vietu, projekta apstiprināšanas gadījumā no pašvaldības puses
būs nepieciešams nodrošināt administratīvo atbalstu (t.i. deleģēt pašvaldības pārstāvi LIFE projekta
uzraudzības grupā, piedalīties Dabas lieguma „Zušu – Staiņu sēravoti” dabas aizsardzības plāna
sabiedriskajā apspriešanā un Sibīrijas mēlziedes sugas aizsardzības plāna sabiedriskajā apspriešanā)
un informācijas apriti starp pašvaldību un Latvijas Universitāti, un neveikt darbības, kas pasliktinās
projektā sasniegtos rezultātus iepriekš minētā zemes vienībā.
Pašvaldība projektā piedalās kā zemes vienības tiesiskais valdītājs.
Lai Latvijas Universitāte varētu pieteikt projektu „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un
biotopu atjaunošana Baltijas reģionā” Eiropas Komisijai Eiropas Kopienas vides finanšu programmas
LIFE projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikums paredz iesniegt projekta vadošajam
partnerim (t.i. Latvijas Universitātei) nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kuru
intereses skar projekts, parakstītu A8 formas deklarāciju.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 3. punktu, kas paredz “racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu”, kā arī saskaņā Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 25.§), atklāti
balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina,
M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:

32

1. atbalstīt Latvijas Universitātes dalību projektā “Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un
biotopu atjaunošana Baltijas reģionā”, kuru Latvijas Universitāte iesniegusi Eiropas Kopienas
vides finanšu programmas LIFE „Daba un bioloģiskā daudzveidība” apakšprogrammas
projektu konkursā;
2. piekrist, ka Latvijas Universitāte projekta “Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu
atjaunošana Baltijas reģionā” ietvaros realizē aktivitātes, kas vērtas uz Sibīrijas mēlziedes
(Ligularia sibirica) saglabāšanu zemes vienībā ar adresi “Krustkalni”, Mores pagasts, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums Nr. 4266 001 0110, ar nosacījumu, ja projektu apstiprinājusi
Eiropas Komisija un Latvijas Universitāte un Eiropas Komisija noslēgusi līgumu par projekta
īstenošanu;
3. parakstīt A8 formas atbalsta deklarāciju, lai Latvijas Universitāte varētu pieteikt projektu
“Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā” Eiropas
Komisijai;
4. projekta „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā”
īstenošanas gadījumā nodrošināt:
4.1. projekta ietvaros administratīvo atbalstu (t.i. deleģēt pašvaldības pārstāvi LIFE projekta
uzraudzības grupā, piedalīties Dabas lieguma „Zušu – Staiņu sēravoti” dabas aizsardzības
plāna sabiedriskajā apspriešanā un Sibīrijas mēlziedes sugas aizsardzības plāna
sabiedriskajā apspriešanā) un informācijas apriti starp pašvaldību un Latvijas Universitāti
projekta aktivitāšu īstenošanai;
4.2. 30 gadus pēc projekta īstenošanas projekta ietvaros realizēto aktivitāšu - neveikt
darbības, kas pasliktinās projektā sasniegtos rezultātus zemes vienībā adresi “Krustkalni”,
Mores pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums Nr. 4266 001 0110, lai saglabātu
Sibīrijas mēlziedes (Ligularia sibirica) atradnes vietu;
5. projekta „Eiropas nozīmes reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā”
īstenošanas laikā no pašvaldības budžeta finansējums projektam nav paredzēts.

29.§
Par maksu interešu izglītības programmu apguvei Laurenču sākumskolā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta septītās
daļas 4.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, kas nosaka, ka
ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās
izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem
izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās
izglītības iestādes, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 "Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība" 5.punktu, 2017.gada 27.jūlijā apstiprinātā Laurenču sākumskolas
nolikuma 12.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 7.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.13, 26.§),
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, M.Zīverts, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Laurenču sākumskolas maksu 2017./2018. mācību gadam par vienu interešu
izglītības programmu 10,00 EUR (desmit euro) mēnesī vienam izglītojamajam.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.25
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 28.septembrī plkst.16.00
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa

*Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumus Nr.4 un Nr.20.
**Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 19.punktu domes priekšsēdētāja vietniece paraksta
domes sēdes lēmumus Nr.4 un Nr.20.
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