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vadītāja Inga Zālīte, Telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere, Nekustamā īpašuma speciāliste
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Sociālā dienesta jurista palīdze Zareta Lāce, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Vītola,
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Darba kārtība:
1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto
funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA).
2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”,
Allažu pag., Siguldas nov., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības
uzsākšanai.
3. Par Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai.
4. Par zemes vienību daļu nodošanu bez atlīdzības.

5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus
meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
6. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
7. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
8. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
9. Par zemes nomu garāžas uzturēšanai.
10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam ar nosaukumu “Kalna
Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094
001 0065 sadalīšanai divās daļās.
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas
novadā”” apstiprināšanu.
12. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Neither Place Nor Time Sets Us
Apart”.
13. Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „YOU CAN BE A HERO”.
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā
Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
16. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
17. Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma
apstiprināšanu.
18. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
19. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos
iecelšanu.
20. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”
apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas izveidošanu.
21. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās
izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un
pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
22. Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai.
23. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
24. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
25. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
26. Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā.
27. Par Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
28. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5.Starptautiskā Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
29. Par iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas
kārtība” apstiprināšanu.
30. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
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31. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 5.februāra noteikumu “Noteikumi
par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu klasēs” (prot. Nr.4, 9.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.
32. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši”
nolikuma apstiprināšanu.
33. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Vilnim
Trupavniekam.
34. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par
kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 3 (trīs) jautājumiem: Nr. 35 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.
maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§)”; Nr.36 “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
(adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§)”;
Nr.37 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§)”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
papildināt domes sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§).
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§).
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§).
1.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar
mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo
zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA)
Ziņo: Teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Ņemot vērā pašvaldības veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus par nekustamā īpašuma
“Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes gabalā, ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0029,
plānoto zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietu, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
31.maija saistošos noteikumus Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
(prot. Nr.9, 10.§), dome konstatē:
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1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otrā daļa nosaka, ka lokālplānojumā var
detalizēt un grozīt teritorijas plānojumu. Šajā teritorijā ir mērķis izveidot kompostēšanas
laukumu zaļajiem un dārza atkritumiem un iestrādāt kompostēšanas laukuma zonu, kas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļauts Tehniskās apbūves teritorijās (TA), līdz ar to
šobrīd atļauto izmantošanu - Lauku zemes (L) var grozīt, izstrādājot lokālplānojumu.
2. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošo noteikumu
Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” 16.2 punktu noteikts,
ka zaļos un dārza atkritumus patstāvīgi nogādā bioloģisko atkritumu kompostēšanas
laukumā, un, saskaņā ar 24.1.punktu noteikts, ka pašvaldības kompetencē ietilpst
organizēt un kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā.
3. Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izbūve nav pretrunā ar Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam, jo tajā ietvertajā SVID analīzē kā
drauds noteikta vides piesārņošana. Līdz ar to dārza atkritumu dedzināšana ir viens no
procesiem, kas vides piesārņošanu veicina, savukārt kompostēšana ir process, kas veicina
dabas resursu racionālu izmantošanu.
4. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.42 datiem nekustamais īpašums ar adresi “Kreiļi”, Siguldas pag., Siguldas
nov., kad. Nr. 8094 004 0029, ar kopējo platību 54.64 ha, pieder Siguldas novada
pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem: zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 8094 004 0029, platība 21.54.ha un zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 8094 004 0013, platība 33.1 ha.
5. Lokālplānojumu paredzēts izstrādāt zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8094 004
0029, platība 21.54 ha.
6. 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 “Kreiļi”, Siguldas pag., Siguldas nov., kad. Nr. 8094 004 0029, zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0029, plānotā atļautā izmantošana ir Lauku
zeme (L).
7. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. punkts nosaka, ka pašvaldības dome
pieņem lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un
izstrādes vadītāju.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu,
23.panta ceturto daļu, 24. panta otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 34., 35., 75.,
Siguldas novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2013. - 2038. gadam, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 1.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.

uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma ar adresi “Kreiļi”, Siguldas pag.,
Siguldas nov., kad. Nr. 8094 004 0029, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8094 004
0029, platību 21.54 ha;
apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma Darba uzdevumu (1.pielikums);
par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju;
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4.

izstrādes vadītājam lēmumu par izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un Siguldas novada pašvaldības mājaslapā
www.sigulda.lv un vietējā laikrakstā.

Domes sēdē ierodas deputāts R.Kalvāns. Turpmāk balsošanā piedalās 13 deputāti.
2.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”, Allažu
pag., Siguldas nov., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai
Ziņo: Teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot G.Dz. iesniegumu, reģistrēts 2017.gada 12.septembrī ar Nr.5.1.-16/2304, ar lūgumu
atļaut izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašumam ar adresi “Sproģi”, Allažu pag., Siguldas nov.,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000514124 datiem nekustamais īpašums ar adresi “Sproģi”, Allažu pag.,
Siguldas nov., kadastra numuru 8042 004 0147, pieder īpašumā G.Dz. Nekustamais īpašums
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0147, platība 1.9452 ha.
Uz zemes vienības nav reģistrētas būves, kā arī lietu tiesības vai ķīlas, kas apgrūtina
nekustamo īpašumu.
2. 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 “Sproģi”, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra numurs 8042 004 0147, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0147 plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamā
apbūve (DzM). Zemes vienība atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kurai izstrādājams
detālplānojums. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma “Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, 409.7. punktu pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams
detālplānojums visām teritorijām, kuras norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana” M 1:16 000 (skatīt II. sējumu Grafiskā daļa), ar pārtrauktu violetu
līniju. Savukārt saskaņā ar 324.1.3. punktu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība ir
viena no galvenajām izmantošanām, ievērojot 326.punktā noteiktos apbūves rādītājus
attiecībā uz apbūves blīvumu, brīvo zaļumu teritoriju, apbūves intensitāti, stāvu skaitu un
apbūves augstumu.
3. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 28. panta trešo daļu detālplānojumu izstrādā pirms
jaunas būvniecības uzsākšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un
ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un saskaņā ar 28. panta ceturto daļu, detālplānojuma
izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka
vietējā pašvaldība darba uzdevumā, detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar
būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu detālplānojumu
izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot
teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības un saskaņā ar 39.1. apakšpunktu,
pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijas plānojumā un lokālplānojumā
paredzētajos gadījumos. Savukārt 98.punktā noteikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai
noraida iesniegumu, sniedzot atbilstošu pamatojumu.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma
28.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38., 39.punkta 39.1.
apakšpunktu 98.punktu, 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.
sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 409.7. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 2.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atļauj uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”, Allažu
pag., Siguldas nov., daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai;
2. apstiprināt detālplānojuma Darba uzdevumu un detālplānojuma teritoriju (pielikums Nr. 1
un Nr. 2);
3. apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju.
Pielikumā: Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam ar adresi “Sproģi”,
Allažu pag., Siguldas nov., kadastra numuru 8042 004 0147.
3.§
Par Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Attīstības programma ir pamats Siguldas novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai un visa veida investīciju piesaistei.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 18.janvāra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.2, 3.§). Attīstības programmas izstrādes Darba uzdevums apstiprināts
ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 14.decembra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada
Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr.20, 16.§).
Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodiku
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2014.gada
3.decembra redakcija).
Pašreizējās situācijas raksturojumā pie katras jomas sniegts novērtējums gan no iedzīvotāju
anketēšanas rezultātiem, gan no tematiskām darba grupām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu,
12.panta pirmo daļu, 22.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 6.punkta 6.2.apakšpunktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada
14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 4.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu
(prot. Nr.14, 1.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. nodot Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projektu publiskai
apspriešanai;
2. noteikt Attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta publiskās apspriešanas termiņu
no 2017.gada 2.oktobra līdz 2.novembrim un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt
2017.gada 5.oktobrī;
3. noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu - Siguldas
novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju;
4. paziņojumu par Attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta nodošanu publiskai
apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēt Siguldas novada mājas lapā
www.sigulda.lv un vietējos laikrakstos, kā arī iesniegt Rīgas plānošanas reģionam
publicēšanai tā mājaslapā un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS);
5. informēt Rīgas plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību.
4.§
Par zemes vienību daļu nodošanu bez atlīdzības
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un izvērtējot esošo
situāciju Siguldas pilsētā, Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un
vides pārvaldības nodaļa ir konstatējusi, ka, lai nodrošinātu normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto
funkciju realizāciju, pašvaldība uz doto brīdi jau lieto un nomā zemi un ir vēl nepieciešamas papildu
teritorijas, kuras atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, kuras ir Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpašumā un apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde,
dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000298738 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu „Gaujas NP Siguldas novads”,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 001 0103, kas sastāv no desmit zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 8015 001 0103, 8015 002 1601, 8015 002 3902, 8015 002 4228, 8015 002
3904, 8015 002 1603, 8015 001 0302, 8015 001 1001, 8015 001 0401, 8015 001 0601 ar kopējo
platību 701,86 ha, ir Latvijas valsts īpašumā, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas personā:
1.1. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 15.jūlija lēmumu „Par zemes
nomas līguma noslēgšanu” (prot. Nr. 10, 16.§ p.2), 2015.gada 20.jūlijā Dabas aizsardzības
pārvalde un Siguldas novada Dome ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.2015/552, ar kuru
tiek iznomāta daļa no zemes vienības „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8015 001 0601, daļu ar apbūves tiesībām 0,35 ha platībā, ceļa
būvniecībai, nolūkā nodrošināt pašvaldības ceļa „Dainas-Bēršas”, nepārtrauktību pa
pašvaldībai piekrītošu zemi. (Pielikums Nr.1);
1.2. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 15.jūlija lēmumu „Par zemes
nomas līguma noslēgšanu” (prot. Nr.10, 16.§ p.1), 2015.gada 20.jūlijā Dabas aizsardzības
pārvalde un Siguldas novada Dome ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.2015/596, ar kuru
tiek iznomāta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 8015 002 3904 8001, platība
2,4373 ha, Laurenču sākumskolas sporta zāles būvniecībai un uzturēšanai, piegulošās
infrastruktūras (dabas un izziņas parka) labiekārtošanai. (Pielikums Nr.2);
2. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un saskaņā ar
2010.gada 31.maija Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr.297 nekustamais īpašums
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ar nosaukumu „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002
0053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0101, platība 126,7087
piekrīt Latvijas valstij un tās lietotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde (Īpašuma tiesības nav
reģistrētas zemesgrāmatā). Apsekojot situāciju dabā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes
pārstāvjiem, konstatēts, ka:
2.1. uz zemes vienības „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 002 0101, daļēji atrodas esoši Siguldas kapu apbedījumi 0,5073 ha platībā.
(Pielikums Nr.3);
2.2. uz zemes vienības „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 002 0101, atrodas pašvaldības bilancē esoša inženierbūve - “Stāvlaukums
pie Siguldas kapiem”, kuru apsaimnieko pašvaldība, kā arī zemes daļas, kas būtu
nepieciešama pašvaldības kapu teritorijas paplašināšanai un Siguldas novada pašvaldības ielas
“Rūsiņa iela” turpinājuma izbūvēšanai un labiekārtotas zaļās zonas paplašināšanai līdz
stāvlaukumam, 2.3951 ha platībā t.sk. kapu paplašināšanai 0.3379 ha. (Pielikums Nr.4);
3. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus un apsekojot
situāciju dabā, kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem, konstatēts, ka:
3.1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000208075 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu „Gaujas NP
Ziediņkalns”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 1605, ar kopējo platību
1.9508 ha, ir Latvijas valsts īpašumā, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas personā. Uz zemes vienības „GNP Ziediņkalns”, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8015 002 1605, daļas 0.,1585 ha platībā, atrodas Siguldas
novada pašvaldības labiekārtota skata vieta, kas saistīta ar zemes vienību ar adresi Leona
Paegles iela 21, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 1719, un uz tās
esošo svētku laukumu. (Pielikums Nr.5);
3.2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000206629 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu „Gaujas NP meža
trase”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 1604, ar kopējo platību 2.8615 ha, ir
Latvijas valsts īpašumā, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas personā. Uz zeme vienības “Gaujas NP meža trase”, Sigulda, Siguldas nov.,
kadastra apzīmējums 8015 002 1604, daļas 0,0410 ha platībā, atrodas Siguldas novada
pašvaldības labiekārtota skata vieta, kas saistīta ar zemes vienību ar adresi Leona Paegles iela
21, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 1719, un uz tās esošo svētku
laukumu (Pielikums Nr.6);
4. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas
vietu izveidošana un uzturēšana), savukārt 4.punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļa nosaka, ka Valsts nekustamo
īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru kabinets
lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas
īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma
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tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā
noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots
Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas
publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai,
atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2., 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo un otro daļu,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 5.§), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodot Siguldas
novada pašvaldībai bez atlīdzībā sekojošas zemes vienību daļas, kas nepieciešamas pašvaldības
funkciju veikšanai, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 4. punktu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

0,3500 ha no zemes vienības „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas novads ar
kadastra apzīmējumu 8015 001 0601, pašvaldības ceļa posma „Dainas-Bēršas” projektēšanai
un uzturēšanai (pielikums Nr.1);
2,4373 ha no zemes vienības „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējumu 8015 002 3904 8001, kas atrodas pie Laurenču sākumskolas, izglītības
un sporta būvju būvniecībai (pielikums Nr.2.);
0.5073 ha no zemes vienības „Gaujas NP Siguldas novads”, Sigulda, Siguldas novads ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0101, kapu uzturēšanai, (pielikums Nr.3). Veicot kadastrālo
uzmērīšanu platība var tikt precizēta;
2.3951 ha (t.sk. kapu paplašināšanai 0,3379 ha) no zemes vienības „Gaujas NP Siguldas
novads”, Sigulda, Siguldas novads ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0101, “Rūsiņa ielas”
turpinājuma izbūvēšanai, stāvlaukuma uzturēšanai, labiekārtotas zaļās zonas paplašināšanai
un esošo jauno kapu paplašināšanai (Pielikums Nr.4). Veicot kadastrālo uzmērīšanu platība
var tikt precizēta;
0,1585 ha no zemes vienības „GNP Ziediņkalns”, Sigulda, Siguldas novads ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1605, labiekārtotas skata vietas uzturēšanai un labiekārtošanai pie
pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Leona Paegles iela 21, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 002 1719. (pielikums Nr.5). Veicot kadastrālo uzmērīšanu platība
var tikt precizēta;
0,0410 ha no zemes vienības „Gaujas NP meža trase”, Sigulda, Siguldas novads ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1604, labiekārtotas skata vietas uzturēšanai un labiekārtošanai pie
pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Leona Paegles iela 21, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 002 1719. (pielikums Nr.6). Veicot kadastrālo uzmērīšanu platība
var tikt precizēta;

5.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža
Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 12.aprīlī
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apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.12 “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”
(turpmāk – Saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
otrajai daļai tika nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija). Ministrija 2017.gada 29.maija vēstulē Nr.1-18/4296
lūgusi pārskatīt Saistošos noteikumus un veikt precizējumus par atzinumā norādītajām iebildēm.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja saņemts Ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam.
Pamatojoties uz minēto, Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada
2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 6.§), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. apstiprināt jaunā redakcijā saistošos noteikumus „Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada
teritorijā";
2. atcelt 2017.gada 12.aprīļa lēmumu “Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu “Par koku
ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu”;
3. saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6.§
Par zemes nomu garāžas uzturēšanai
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot B.P., adrese (adrese), 2017.gada 19.augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt
2007.gada 18.oktobra Zemes nomas līguma Nr.21/07 termiņu, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
ierakstu Nr.100000543156, nekustamais īpašums ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., kadastra Nr.8042 004 0211, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8042 004 0211, platība 1903 m2, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
2. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz zemes
vienības Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 1903 m2, kadastra
apzīmējums 8042 004 0211, atrodas garāžu bloks ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001,
kurš sastāv no 15 garāžām (telpu grupām). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem garāžas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001 (..) (telpu
grupas, kas sastāda 208/3227 domājamās daļas no ēkas) tiesiskā valdītāja ir B.P.
3. 2007.gada 18.oktobrī Allažu pagasta padome ir noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.21/07, ar kuru
B.P. ir iznomāta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 1/15 domājamās
daļas apmērā (Ar 2008.gada 22.maija Allažu pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.48, §1, 1.2.p.),
precizēts domājamās daļas apmērs, nosakot to 208/3227 domājamo daļu apmērā). Ņemot vērā, ka
atsevišķi līgumā ietvertie noteikumi vairs neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
esošajai situācijai, ir nepieciešams noslēgt jaunu zemes nomas līgumu, ar kuru B.P. tiek iznomāta
daļa no zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., 208/3227
domājamo daļu apmērā tiesiskā valdījumā esošās garāžas uzturēšanai.
4. Saskaņā ar MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savukārt noteikumu
7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no
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zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā
nomas maksa ir 28 euro gadā, savukārt 7.1punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma slēgšanas spēkā stāšanās dienu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai
pašvaldību zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 7.§), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar B.P. par zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0211 iznomāšanu 208/3227 domājamo
daļu apmērā garāžas uzturēšanas vajadzībām ar šādiem nosacījumiem:
1.1. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi;
1.2. nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā un PVN. Nomas maksa jāsamaksā
līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām, proporcionāli sadalot gada nomas maksu
četros maksājumos, pamatojoties uz iznomātāja izrakstītu un atsūtītu rēķinu nomniekam.
2. Izbeigt starp Allažu pagasta padomi un B.P. 2007.gada 18.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.21/07.
7.§
Par zemes nomu garāžas uzturēšanai
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot D.D., adrese (adrese), 2017.gada 18.jūlija iesniegumu ar lūgumu pagarināt
2007.gada 18.oktobra Zemes nomas līguma Nr.33/07 termiņu, dome konstatē:
1. Saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Siguldas novada domes lēmumu (prot.Nr.8, §18) zemes vienība
„Centra garāžu bloks 3”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004
0280 (ar 2015.gada 10.jūnija Siguldas novada Būvvaldes lēmumu „Par nosaukuma maiņu uz
adresi pie Zaļkalna ielas, Allažu ciemā, Siguldas novadā” (prot.Nr.21, §2) mainīta adrese uz
Zaļkalna iela 8, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads), piekrīt Siguldas novada pašvaldībai.
2. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz zemes
vienības Zaļkalna iela 8, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 421 m2, kadastra apzīmējums
8042 004 0280, atrodas garāžu bloks ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0280 001, kurš sastāv no
3 garāžām (telpu grupām). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem un 2007.gada 29.novembra Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles
apliecināto Mantojuma apliecību Nr.10291 garāžas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211
001 (..) tiesiskie valdītāji ir D.D., V.D., A.D., I.D., M.D.
3. 2007.gada 18.oktobrī Allažu pagasta padome ir noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.33/07, ar kuru
D.D. ir iznomāta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0280 1/15 domājamās
daļas apmērā (Ar 2008.gada 22.maija Allažu pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.48, §1, 1.2.p.)
precizēts domājamās daļas apmērs, nosakot to 237/688 domājamo daļu apmērā). Ņemot vērā, ka
atsevišķi līgumā ietvertie regulējumi vairs neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
esošajai situācijai, ir nepieciešams noslēgt jaunu zemes nomas līgumu, ar kuru D.D., V.D., A.D.,
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I.D., M.D tiek iznnomāta daļa no zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., 237/688 domājamo daļu apmērā tiesiskā valdījumā esošās garāžas uzturēšanai.
4. Saskaņā ar MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savukārt noteikumu
7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā
nomas maksa ir 28 euro gadā, savukārt 7.1punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma slēgšanas spēkā stāšanās dienu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 8.§), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar D.D., V.D., A.D., I.D., M.D par zemes vienības ar adresi
Zaļkalna iela 8, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8042 004 0280
iznomāšanu 237/688 domājamo daļu apmērā garāžas uzturēšanas vajadzībām ar šādiem
nosacījumiem:
1.1. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi;
1.2. nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā un PVN. Nomas maksa jāsamaksā
līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām, proporcionāli sadalot gada nomas maksu
četros maksājumos, pamatojoties uz iznomātāja izrakstītu un atsūtītu rēķinu nomniekam;
2. izbeigt starp Allažu pagasta padomi un D.D. 2007.gada 18.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.33/07.
8.§
Par zemes nomu garāžas uzturēšanai
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot L.Z., adrese (adrese), 2017.gada 19.augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt
2007.gada 18.oktobra Zemes nomas nomas līguma Nr.18/07 termiņu, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
ierakstu Nr.100000543156, nekustamais īpašums ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., kadastra Nr.8042 004 0211, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8042 004 0211, platība 1903 m2, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
2. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz zemes
vienības Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 1903 m2, kadastra
apzīmējums 8042 004 0211, atrodas garāžu bloks ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001,
kurš sastāv no 15 garāžām (telpu grupām). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem garāžas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001 (..) (telpu
grupas, kas sastāda 199/3227 domājamās daļas no ēkas) tiesiskais valdītājs ir L.Z..
3. 2007.gada 18.oktobrī Allažu pagasta padome ir noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.18/07, ar kuru
L.Z. ir iznomāta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 1/15 domājamās
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daļas apmērā (Ar 2008.gada 22.maija Allažu pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.48, §1, 1.2.p.)
precizēts domājamās daļas apmērs, nosakot to 199/3227 domājamo daļu apmērā). Ņemot vērā, ka
atsevišķi līgumā ietvertie noteikumi vairs neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
esošajai situācijai, ir nepieciešams noslēgt jaunu zemes nomas līgumu, ar kuru L.Z. tiek iznomāta
daļa no zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., 199/3227
domājamo daļu apmērā, tiesiskā valdījumā esošās garāžas uzturēšanai.
4. Saskaņā ar MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savukārt noteikumu
7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā
nomas maksa ir 28 euro gadā, savukārt 7.1punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma slēgšanas spēkā stāšanās dienu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai
pašvaldību zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 9.§), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar L.Z. par zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0211 iznomāšanu 199/3227 domājamo
daļu apmērā garāžas uzturēšanas vajadzībām ar šādiem nosacījumiem:
1.1. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi;
1.2. nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā un PVN. Nomas maksa jāsamaksā
līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām, proporcionāli sadalot gada nomas maksu
četros maksājumos, pamatojoties uz iznomātāja izrakstītu un atsūtītu rēķinu nomniekam.
2. izbeigt starp Allažu pagasta padomi un L.Z. 2007.gada 18.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.18/07.
9.§
Par zemes nomu garāžas uzturēšanai
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot H.Ē.L., adrese (adrese), 2017.gada 28.augusta iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes
nomas līgumu par pašvaldības īpašumā esošo zemes vienības Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu
pagasts, Siguldas novads, daļas nomu garāžas uzturēšanai, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
ierakstu Nr.100000543156, nekustamais īpašums ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag.,
Siguldas nov., kadastra Nr.8042 004 0211, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8042 004 0211, platība 1903 m2, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
2. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz zemes
vienības Zaļkalna iela 10, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., platība 1903 m2, kadastra
apzīmējums 8042 004 0211, atrodas garāžu bloks ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001,
kurš sastāv no 15 garāžām (telpu grupām). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
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informācijas sistēmas datiem garāžas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0211 001 (..), kas sastāda
221/3227 domājamās daļas no ēkas, tiesiskā valdītāja ir H.Ē.L.
3. Saskaņā ar MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savukārt noteikumu
7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā
nomas maksa ir 28 euro gadā, savukārt 7.1punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma slēgšanas spēkā stāšanās dienu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot. Nr.13, 10.§), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
noslēgt zemes nomas līgumu ar H.Ē.L. par zemes vienības ar adresi Zaļkalna iela 10, Allaži,
Allažu pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8042 004 0211 iznomāšanu 221/3227 domājamo
daļu apmērā garāžas uzturēšanas vajadzībām ar šādiem nosacījumiem:
1. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi;
2. nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā un PVN. Nomas maksa jāsamaksā līdz
kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām, proporcionāli sadalot gada nomas maksu četros
maksājumos, pamatojoties uz iznomātāja izrakstītu un atsūtītu rēķinu nomniekam.
Domes sēdi īslaicīgi pamet domes priekšsēdētājs U.Mitrevics. Domes sēdi turpina vadīt domes
priekšsēdētāja vietniece, deputāte L.Sausiņa. Turpmāk balsošanā piedalās 12 deputāti.

10.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”,
Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0065
sadalīšanai divās daļās
Ziņo: Teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot 2017.gada 3.augusta sertificētas zemes ierīkotājas Inetas Kreicbergas iesniegumu, kurā
izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma ar nosaukumu “Kalna
Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0065
sadalīšanai, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta
zemesgrāmata nodalījuma Nr.100000531453 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kalna
Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr. 8094 001 0121, pieder Siguldas novada
pašvaldībai, nodokļu maksātāja Nr. 90000048152 un sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8094 001 0065, platība 26.26 ha.
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2. 2017.gada 1.augustā zemes ierīcības projekts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001
0065 sadalei saskaņots un ievadīts Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzē ar Nr. 8094 ZI 170249.
3. 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” (turpmāk tekstā – teritorijas plānojums, prot.Nr.20, 2.§),
Grafisko daļu, nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov.,
kadastra Nr. 8094 001 0121, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0065 plānotā
(atļautā) izmantošana ir lauku zemes (L), mežu (M) teritorijas, kā arī zemes vienības teritorijas
atrodas “Nurmižu-Vildogas” vizuāli nozīmīgajā ainavas teritorijā un daļa no tās teritorijas
atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kurai izstrādājams detālplānojums.
4. Teritorijas plānojuma III sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 286.punktā
minēts, ka, ja zemes vienība sastāv gan no privātās meža zemes, gan no lauku zemes, tad jaunu
zemes vienību veidošanas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši „Lauku zemes” (L) sadaļā
noteiktajām prasībām un 319.2.1. punkts nosaka, ka no jauna veidojamā minimālā zemes
vienības platība atdalot lauku zemi ir ne mazāk kā 10 hektāri.
5. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
6. Saskaņā ar MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.4.punktu zemes ierīkotājs izstrādā projektu un saskaņo to ar ierosinātāju un
projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašniekiem, ja tie nav projekta ierosinātāji
(turpmāk – citi zemes īpašnieki), un šāda prasība norādīta projekta izstrādes nosacījumos saskaņā
ar šo noteikumu 13.6. apakšpunktu, saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu, pēc projekta
saskaņošanas ar ierosinātāju, kā arī ar citiem zemes īpašniekiem, ja šāda prasība norādīta projekta
izstrādes nosacījumos saskaņā ar šo noteikumu 13.6. apakšpunktu, zemes ierīkotājs paraksta
projektu ar drošu elektronisko parakstu un iezīmē ar laika zīmogu, tādējādi apliecinot, ka projekts
izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā, un iesniedz to apstiprināšanai
vietējā pašvaldībā, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu, pēc projekta saņemšanas
apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra
apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes
ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta
grafiskās daļas kopiju.
7. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu nekustamā īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam
pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese un saskaņā ar 9. panta pirmās daļas
1.punktu, zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības
daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību
un to, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, nosaka vietējā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības
daļa.
8. Saskaņā ar MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai
būves pašreizējai izmantošanai, bet 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķis tiek noteikts, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
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9. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka nosaukumus
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu
grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus
pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
10. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā un uzskatāms par īstenotu, ja projektētā
teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
un ierakstīta zemesgrāmatā. Ja minētajā laika posmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi
izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz projektēto teritoriju, ieinteresētā
persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots,
ieinteresētā persona ierosina jaunu zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības
projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. panta otro daļu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, MK 2016. gada 2.augusta noteikumu
Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.4., 25. un 26. punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums 1. panta 14. punktu, 9. panta pirmās daļas 1.punktu, MK 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 16.2. punktu, 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 un III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10, 4.3.1.2.,
4.3.2. un 5.3 sadaļu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 14.septembra atzinumu (prot.
Nr.13, 11.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov.”,
kadastra Nr. 8094 001 0121, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0065 plānoto
zemes vienību ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8094 001 0181, platība 12.15 ha;
2. jaunveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 1 (vienas) plānotās zemes vienības ar
pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8094 001 0181, piešķirt nosaukumu “Jaunnurmiži”,
Siguldas pag., Siguldas nov;
3. zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8094 001 0181 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 12.15
ha ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kodu 0101;
4. pēc sadalīšanas nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas
nov., kadastra Nr. 8094 001 0121, sastāv no zemes vienības ar pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8094 001 0180, platība 14.11 ha;
5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0180 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 14.11 ha ar nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa kodu 0101;
6. pilnvarot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektori Jeļenu Zarandiju, ierosinātāja vārdā
saskaņot zemes ierīcības projektu ar nosaukumu „Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov.”;
7. apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Inetas Kreicbergas (sertifikāts Nr. BA-616 derīgs līdz
12.02.2022) 2017. gada 31. jūnijā plkst. 15:11:26 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības
projektu ar nosaukumu „Kalna Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov.” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8094 001 0065 sadalei divās daļās.
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Domes sēdē atgriežas domes priekšsēdētājs U.Mitrevics, turpinot vadīt domes sēdi. Turpmāk
balsošanā piedalās 13 deputāti.
11.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Nodokļu administratore K.Bērze
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” ir izstrādāti ar mērķi
papildināt un precizēt šobrīd spēkā esošo regulējumu, tai skaitā mazinot nekustamā īpašuma nodokļa
slogu daudzbērnu ģimenēm un saimnieciskās darbības veicējiem.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 43.panta trešo
daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Finanšu komitejas 2017.gada
21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 2.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā””;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

12.§
Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Neither Place Nor Time Sets Us
Apart”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas 1.pamatskola 2017.gada martā atsaukusies Čehijas Kunštatas pamatskolas
aicinājumam un iesniegusi projekta pieteikumu “Neither Place Nor Time Sets Us Apart” (turpmāk –
projekts) Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Savienības izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam pamatdarbības Nr.2 “Stratēģisko
skolu sadarbības partnerība” (KA2) 2017.gada projektu konkursā.
2017.gada 12.septembrī Siguldas 1.pamatskola ir saņēmusi Valsts Izglītības attīstības
aģentūras Lēmumu Nr. 8.-11.1/5631 par projekta apstiprināšanu, kurā minēts, ka projekta pieteikums
ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.
Projektam apstiprinātais finansējums – 18 550,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti
piecdesmit euro un 00 centu). Projekta izmaksas 100% apmērā sedz Erasmus+ programma. Pēc
līguma noslēgšanas, finansējuma avansa maksājumu 75% apmērā Valsts izglītības attīstības aģentūra
ieskaitīs Siguldas novada pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē, atlikušo finansējuma daļu
ieskaitīs pēc projekta īstenošanas un projekta atskaites iesniegšanas Valsts izglītības attīstības
aģentūrai.
Plānotais finansējuma sadalījums pa gadiem:
Nr.
p.k.

Izdevumi projekta vadības,
Projekta
ceļa izdevumu un uzturēšanās
kopējās
izdevumu segšanai
izmaksas EUR
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Erasmus+
finansējums
EUR

Pašvaldības
finansējums
EUR

1.

2017.

4 500,00

4 500,00

0,00

2.

2018.

9412,50

9412,50

0,00

3.

2019.gada I pusgads
2019.gada II pusgads

0,00
4 637,50

0,00
4 637,50

4 637,50
-4 637,50

18 550,00

18550,00

0,00

PAVISAM KOPĀ:

Projekta paredzamais īstenošanas laiks – no 01.09.2017. līdz 30.06.2019.
Projekta mērķis ir meklēt, atrast un salīdzināt dažādu tautu tradīcijas, svētku svinēšanas
paradumus, rituālus, kopīgo un atšķirīgo tautu valodās. Sadarbojoties vairāku valstu pedagogiem un
skolēniem, iecerēts izveidot projekta gaitas aprakstu un radušos secinājumus, akcentējot kopīgo
dažādu Eiropas Savienības valstu vēsturē un tautu tradīcijās. Projekta ietvaros plānots analizēt
dažādu paaudžu sadarbības iespējas, pieredzes uzkrāšanas un nodošanas formas.
Projekta ietvaros divi Siguldas 1.pamatskolas pedagogi un trīs 6.-7.klašu skolēni dosies četrās
vizītēs uz projektā iesaistīto valstu – Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Itālijas skolām, kā arī uzņems
Siguldā augstāk pieminēto skolu pārstāvjus.
Ņemot vērā minēto un Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam mērķi “Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti”
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21. punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam
Rīcības plāna rīcību Nr. 1 “Dažādu pakāpju izglītības nodrošināšana” un Izglītības nozares attīstības
stratēģijas 2016.-2020.gadam mērķi “Daudzveidīgas un kvalitatīvas vispārējās izglītības
pieejamība”, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 20.septembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.12, 2.§), Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 3.§),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas 1.pamatskolas dalību projektā “Neither Place Nor Time Sets Us Apart”, kas
tiek finansēts no Eiropas Savienības finansējuma. Projekta iesniedzējs – Siguldas
1.pamatskola;
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēt priekšfinansējumu 25% procentu
apmērā, jeb kopsummā 4 637,50 EUR projekta vadības, ceļa izdevumu un uzturēšanās
izdevumu segšanai.
Pielikumā: Valsts izglītības attīstības aģentūras 08.09.2017. Lēmums Nr. 8.-11.1/5631 par Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu sadarbības sektora projekta pieteikuma Nr.2017CZ01-KA219-035463_4 apstiprināšanu uz 2 lapām.
13.§
Par Siguldas pilsētas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā „YOU CAN BE A HERO”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas pilsētas vidusskola 2017.gada martā kopā ar projekta partneriem no Francijas,
Portugāles un Grieķijas izstrādājusi un iesniegusi projekta pieteikumu “YOU CAN BE A HERO”
(turpmāk – projekts) Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Savienības izglītības,
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mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam pamatdarbības Nr.2
“Stratēģisko skolu sadarbības partnerība” (KA2) 2017.gada projektu konkursā.
2017.gada 8.septembrī Siguldas pilsētas vidusskola ir saņēmusi Valsts Izglītības attīstības
aģentūras Lēmumu Nr. 8.-11.1/5572 par projekta apstiprināšanu, kurā minēts, ka projekta pieteikums
ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.
Projektam apstiprinātais finansējums – 26 490,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti
deviņdesmit euro un 00 centu). Projekta izmaksas 100% apmērā sedz Erasmus+ programma. Pēc
līguma noslēgšanas, finansējuma avansa maksājumu 75% apmērā Valsts izglītības attīstības aģentūra
ieskaitīs Siguldas novada pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē, atlikušo finansējuma daļu
ieskaitīs pēc projekta īstenošanas un projekta atskaites iesniegšanas Valsts izglītības attīstības
aģentūrai.
Projekta paredzamais īstenošanas laiks – no 01.09.2017. līdz 31.08.2019.
Projekta finansējums pa gadiem sadalās sekojoši: 2017.gadā 25% no piešķirtā finansējuma 6622,50 EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit divi euro un 50 centi), 2018.gadā 50% no piešķirtā
finansējuma – 13 245,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi),
2019.gadā 25% no piešķirtā finansējuma - 6622,50 EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit divi euro
un 50 centi).
Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu radošumu, aktivizēt viņu līdzdalību un līdzatbildību
mūsdienu vēstures radīšanā. Sadarbojoties vairāku valstu pedagogiem un skolēniem, tiks izveidots
projekta gaitas apraksts un raduši secinājumi. Projekta ietvaros plānots radīt kopīgus produktus,
izmantojot modernās tehnoloģijas.
Projekta ietvaros divi Siguldas pilsētas vidusskolas pedagogi un seši 9.-12.klašu skolēni
dosies trijās vizītēs uz projektā iesaistīto valstu – Francijas, Grieķijas un Portugāles skolām, kā arī
uzņems Siguldā augstāk pieminēto skolu pārstāvjus.
Ņemot vērā minēto un Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam mērķi “Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti”
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21. punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam
Rīcības plāna rīcību Nr. 1 “Dažādu pakāpju izglītības nodrošināšana” un Izglītības nozares attīstības
stratēģijas 2016.-2020.gadam mērķi “Daudzveidīgas un kvalitatīvas vispārējās izglītības
pieejamība”, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 20.septembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.12, 3.§), Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 4.§),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas pilsētas vidusskolas dalību projektā “YOU CAN BE A HERO”, kas tiek
finansēts no Eiropas Savienības finansējuma. Projekta iesniedzējs – Siguldas pilsētas
vidusskola;
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēt priekšfinansējumu 25% procentu
apmērā, jeb kopsummā 6 622,50 EUR projekta vadības, ceļa izdevumu un uzturēšanās
izdevumu segšanai.
Pielikumā: Valsts izglītības attīstības aģentūras 08.09.2017. Lēmums Nr. 8.-11.1/5572 par Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu sadarbības sektora projekta pieteikuma Nr.2017-1FR01-KA219-037150_3 apstiprināšanu uz 2 lapām.
14.§
19

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste T.Krūmiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (prot.
Nr.14, 1.§) apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Siguldas novada
pašvaldības nolikums”.
Lai veicinātu pašvaldības funkciju kvalitatīvu īstenošanu, kā arī lai vienmērīgi sadalītu darba
apjomus un neveidotos pārslodze, ir nepieciešams veikt strukturālas izmaiņas Siguldas novada
pašvaldības administrācijā, izveidojot jaunus amatus un struktūrvienības.
Papildus ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
05.09.2017. atzinums Nr.1-18/6800 ar iebildumiem, lūdzot nodrošināt saistošo noteikumu atbilstību
normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus arī Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra
sēdē domes priekšsēdētājs ir izteicis priekšlikumu precizēt saistošos noteikumus atbilstoši
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 5.panta otrās daļas 8.punktam.
Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra sēdē Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
izteikusi priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projektu ar Sociālās komitejas 2017.gada
9.augusta sēdes atzinumā “Par Sociālās komitejas funkciju izvērtēšanu” (prot. Nr.7, 2.§) pausto
Sociālās komitejas funkciju izvērtējumu, kā arī atsevišķiem Sociālā dienesta ierosinājumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības
domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
45.panta ceturto daļu, Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 5.§), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošo noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības
nolikums””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.

15.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” un veiktajiem grozījumiem tajos, lai
veicinātu pašvaldības funkciju kvalitatīvu īstenošanu, kā arī lai vienmērīgi sadalītu darba apjomus
un neveidotos pārslodze, ir nepieciešams veikt strukturālas izmaiņas Siguldas novada pašvaldības
administrācijā un precizēt pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu mēnešalgu noteikšanas
kārtību, tādejādi nodrošinot efektīvu administrācijas darba organizāciju un atbalsta funkciju
sniegšanu pašvaldībā, 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,
20

Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 6.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 balss
(J.Strautmanis), dome nolemj:

4

5

8
9

10
11

1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt nolikuma 39.punktu šādā redakcijā:
“39. Izglītības iestāžu vadītāju amatu mēnešalgu (izņemot likumā pieļaujamo atlīdzību par
pedagoģisko darbu) apmērus piešķirto valsts mērķdotāciju un pašvaldības darba
samaksas fondam paredzēto līdzekļu ietvaros nosaka:
39.1. aprēķinot algas likmi no valsts mērķdotācijas atbilstoši ārējiem normatīvajiem
aktiem par pedagogu darba samaksu;
39.2. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu par darba grupas apstiprināšanu
Siguldas novada izglītības iestāžu vadītāju atlīdzības daļas no pašvaldības
budžeta līdzekļu noteikšanas principu, kritēriju izstrādei un amatu vērtēšanas
rezultātiem katram mācību gadam;
39.3. ievērojot amatu klasificēšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem par
pedagogu profesijām (pielikums Nr.4).”
1.2. 2.pielikumā „Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un amatu
klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”:
1.2.1. izslēgt no sadaļas „Pārvalde” punktu Nr. 3.3;
1.2.2. izteikt sadaļas „Finanšu Pārvalde” punktu Nr.4 šādā redakcijā:
36.Politikas plānošana V
Finanšu pārvaldes 1211 50
1
14.mēnešalgas grupa, 2264
vadītājs
1.2.3. sadaļu “Finanšu pārvalde” papildināt ar šādām sadaļām „Finanšu pārvalde.
Grāmatvedības nodaļa” un „Finanšu pārvalde. Ekonomikas nodaļa”;
1.2.4. pārcelt uz sadaļu „Finanšu pārvalde. Grāmatvedības nodaļa”
no sadaļas
“Finanšu pārvalde” līdzšinējos punktus Nr.5., 8., 9., 10., 11., 14. un izteikt tos šādā
redakcijā šādā redakcijā:
Galvenais
1211 04
1
14. Grāmatvedība
VA
12.mēnešalgas grupa, 1647
grāmatvedis,
Grāmatvedības
nodaļas vadītājs
Vecākais algu
4313 01
1
14. Grāmatvedība
IIIA
9.mēnešalgas grupa, 1190
grāmatvedis
Galvenā
1211 05
1
14. Grāmatvedība
IIIB
10.mēnešalgas grupa, 1287
grāmatveža
vietnieks
ilgtermiņa
ieguldījumu
uzskaitē
Vecākais
2411 01
3
14. Grāmatvedība
IIIA
9.mēnešalgas grupa, 1190
grāmatvedis
Grāmatvedis
3313 01
1
14. Grāmatvedība
II
8.mēnešalgas grupa, 1093
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14.1

6

7
12
13

13.1

33.1

58.1

63

Galvenās kases
4211 10
1
14. Grāmatvedība
II
8.mēnešalgas grupa, 1093
vadītājs
1.2.5. papildināt sadaļu „Finanšu pārvalde. Grāmatvedības nodaļa” ar punktu Nr.14.1 un
izteikt to šādā redakcijā:
Galvenā
1211 05
1
14. Grāmatvedība
IIIB
10.mēnešalgas grupa, 1287
grāmatveža
vietnieks
1.2.6. pārcelt uz sadaļu „Finanšu pārvalde. Ekonomikas nodaļa” līdzšinējos punktus no
sadaļas “Finanšu pārvalde” Nr.6., 7., 12., 13. un izteikt tos šādā redakcijā šādā
redakcijā:
Galvenais
1213 23
1
12.1. Finanšu analīze IVB
13.mēnešalgas grupa, 1917
ekonomists,
un vadība
Ekonomikas
nodaļas vadītājs
Ekonomists
2631 02
1
12.1. Finanšu analīze IIA
9.mēnešalgas grupa, 1190
un vadība
Galvenais nodokļu 4311 06
1
12.3. Finanšu uzskaite II
9.mēnešalgas grupa, 1190
administrators
un analīze pašvaldībā
Nodokļu
4311 06
1
12.3. Finanšu uzskaite I
8.mēnešalgas grupa, 1093
administrators
un analīze pašvaldībā
1.2.7. papildināt sadaļu „Finanšu pārvalde. Ekonomikas nodaļa” ar punktu Nr.13.1 šādā
redakcijā:
Galvenā
2631 02
1
12.1. Finanšu analīze III
10.mēnešalgas grupa, 1287
ekonomista
un vadība
vietnieks
1.2.8. papildināt sadaļu „Sabiedrisko attiecību pārvalde” ar punktu Nr. 33.1 šādā redakcijā:
Mārketinga speciālists 3339 35
1
24.Komunikācija un
III
11.mēnešalgas grupa, 1382
sabiedriskās attiecības
1.2.9. izslēgt no sadaļas „Teritorijas attīstības pārvalde” punktus Nr. 48., 49.;
1.2.10. izslēgt sadaļas „Teritorijas attīstības pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa”
punktu Nr. 50.;
1.2.11. papildināt sadaļu „Teritorijas attīstības pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļa” ar punktu Nr.58.1 šādā redakcijā:
Arhitekts
2161 01
1
51.Teritorijas
IVA
11.mēnešalgas grupa, 1382
plānošana
1.2.12. papildināt sadaļu „Teritorijas attīstības pārvalde. Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļa” ar punktu Nr.63 šādā redakcijā:
Strādnieks

9313 02

5

13.
Fiziskais
un IV
kvalificētais darbs

5.mēnešalgas grupa, 802

1.2.13. līdzšinējās sadaļas nosaukumu „Teritorijas attīstības pārvalde. Būvniecības kontroles
nodaļa” aizstāt ar nosaukumu „Būvniecības kontroles nodaļa”;
1.2.14. izveidot sadaļu „Izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos birojs” un izteikt
to šādā redakcijā:
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94.1

94.2
3

94.

Izpilddirektora
vietnieka
saimnieciskajos
jautājumos biroja
vadītājs
Telpiskās
attīstības plānotājs
Darba un civilās
aizsardzības
speciālists
Jurists

3341 08

1

2164 08

1

2263 01

1

2611 01

1

4311 03

1

4

94.

94.5
2.

3.

Grāmatvedības
uzskaitvedis

1.Administratīvā
vadība

I

11.mēnešalgas grupa, 1382

51.Teritorijas
plānošana
35. Politikas ieviešana

III

10.mēnešalgas grupa, 1287

III

10.mēnešalgas grupa, 1287

21.Juridiskā
analīze, IIIB
izpildes kontrole un
pakalpojumi
14. Grāmatvedība
II

10.mēnešalgas grupa, 1287

8.mēnešalgas grupa, 1093

šī lēmuma 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.13., 1.2.14.apakšpunkti stājas spēkā 2017.gada
1.novembrī, no 1.2.1. līdz 1.2.7.apakšpunkts - 2017.gada 1.decembrī, 1.2.12.apakšpunkts 2018.gada 1.martā;
Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.

Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece, deputāte L.Sausiņa
16.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lai Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija varētu nodrošināt nepieciešamo
iepirkuma procedūru iepirkumiem ar līgumcenu virs 1 000 000,00 eiro, atbilstoši Iepirkuma likuma
24.panta trešajai daļai ir nepieciešams papildināt Iepirkuma komisijas sastāvu ar vienu komisijas
locekli: Nekustamā īpašuma speciālisti Natāliju Balodi.
Izskatījusi iesniegto priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo
daļu, Publisko iepirkumu likuma 24.panta trešo daļu, kā arī 2017.gada 7.septembra Iepirkuma
komisijas nolikuma 3.apakšpunktu, Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot.
Nr.14, 7.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, D.Dukurs, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās 2 balsis (U.Mitrevics, J.Strautmanis), dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā
“Par Iepirkuma komisijas izveidošanu” (prot. Nr.13, 5.§) un apstiprināt Iepirkuma komisiju
šādā sastāvā:
1. Inga Zālīte – komisijas priekšsēdētāja;
2. Anita Strautmane – komisijas locekle;
3. Rudīte Bete – komisijas locekle;
4. Līga Landsberga – komisijas locekle;
5. Natālija Balode - komisijas locekle.
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Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics

17.§
Par Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece G.Zīverte
Lai efektīvi plānotu, vadītu un koordinētu pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību,
informācijas izplatīšanas un sabiedrības līdzdalības jautājumos, ir nepieciešams apstiprināt Siguldas
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu
komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 8.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikumu
pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 11.marta Siguldas
novada pašvaldības domes Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums (prot. Nr.4, 1.§).
18.§
Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu
Ziņo: domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U.Mitrevics ierosina iecelt pašvaldības
izpilddirektora vietnieka amatā Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju Diānu Vītolu.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo
noteikumu Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr. 14, 1.§) 20., 21.punktu un
131.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, Finanšu komitejas 2017.gada
21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 9.§), atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – 1 balss (R.Ādamsons), dome
nolemj:
1. iecelt Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju Diānu Vītolu par
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci no 2017.gada 1.oktobra;
2. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.
19.§
Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos
iecelšanu
Ziņo: domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U.Mitrevics ierosina iecelt pašvaldības
izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos amatā Andi Ozoliņu (personas kods).
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Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo
noteikumu Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr. 14, 1.§) 20., 21.punktu un
132.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, Finanšu komitejas 2017.gada
21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 10.§), atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska), pret – nav, atturas – 2 balsis (J.Zilvers, R.Ādamsons), dome
nolemj:
1. iecelt Andi Ozoliņu, personas kods, par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
saimnieciskajos jautājumos no 2017.gada 1.novembra;
2. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.
20.§
Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”
apstiprināšanu un Izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas izveidošanu.
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Lai noteiktu vienotu kārtību, kādā tiek nodotas nomā vai bezatlīdzības lietošanā Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu telpas vai to daļas un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
20.septembra atzinumu (prot. Nr.12, 8.§), Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu
(prot. Nr.14, 11.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt iekšējos noteikumus “Par Siguldas novada izglītības iestāžu izmantošanu” saskaņā ar
pielikumu;
2. izveidot Izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1.komisijas priekšsēdētāja – Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece;
2.2.komisijas locekļi:
2.2.1. Maija Bruģe, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja;
2.2.2. Zanda Abzalone, Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja;
2.2.3. Karīna Putniņa, Siguldas Sporta skolas direktora vietniece, sporta metodiķe;
2.2.4. Sandra Ķirule, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
izglītības jautājumos.
3. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6, 7.§);
4. atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 14.augusta
apstiprinātos noteikumus “Par Siguldas novada Izglītības iestāžu telpu, sporta būvju un inventāra
izmantošanu” (prot. Nr.17, 9.§);
5. atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 20.februāra
apstiprinātos noteikumus “Par Allažu Sporta centra telpu un stadiona izmantošanu” (prot. Nr.4,
2.§).
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21.§
Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu
vadītājiem
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6.punktu un 9.1. punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, kas nosaka iestādes
vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai izlietot ne vairāk kā 15% no piešķirtās valsts
mērķdotācijas, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā” (prot.Nr.2, 21.§) 39.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 19.septembra rīkojumu Nr.10.-7./92 “Par darba grupas izveidošanu atlīdzības noteikšanai
izglītības iestāžu vadītājiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumus Nr.1075 ”Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumus Nr.66 ”Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtība”, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 20.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 7.§),
Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 12.§), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 2 balsis
(R.Kalvāns, Ņ.Balode), dome nolemj:
1. noteikt mēnešalgas Siguldas novada pašvaldības:
1.1. pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. interešu izglītības centra Siguldas novada Jaunrades centra direktoram saskaņā ar
3.pielikumu;
1.4. pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām saskaņā ar 4.pielikumu;
2. lēmuma 1.punktā noteiktās mēnešalgas piemērojamas no 2017.gada 1.septembrim līdz
2018.gada 31.augustam.
22.§
Par kārtību, kādā sadala 2017.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ņemot vērā, Ministru kabineta sagatavotajā rīkojuma projektā „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam” paredzēto mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai par periodu no 2017. gada 1. septembra līdz
nākamā gada 31. augustam, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 29.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, likumu „Par
valsts budžetu 2017. gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
ievaddaļu, apvienotās Finanšu un Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 28.septembra atzinumu
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(prot. Nr.1, 1.§), lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem
atbilstošu darba samaksu no 2017.gada 1.septembra, atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2017.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēm 2017.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, tai skaitā logopēdu, darba samaksai 132856,00
EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto
5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2017.gada 1.septembri. Piešķirto
mērķdotāciju pirmskolas izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām 5980,00 EUR (tai
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši pedagogu
kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju sniegtās informācijas uz 2017.gada
1.septembri.
2.
Lēmuma 1.punktā paredzētā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā
Izglītības iestāde
samaksa piemaksa
iestādei
EUR
EUR
EUR
1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
28522
1420
29942
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
21327
1002
22329
1.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
14997
1316
16313
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
19651
560
20211
1.5. Pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”
31551
986
32537
1.6. Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības
8416
176
8592
grupām
1.7. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības
3220
228
3448
grupai
1.8. Siguldas JC pirmskolas izglītības grupai
5172
292
5464
132856
5980
138836
2. Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2017.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
2017.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) 2136,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas), iedalīt pirmskolas izglītības iestādei “Pasaciņa.
3. Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2017.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēm 2017.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 958944,00 EUR (tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam
šajās izglītības iestādēs uz 2017.gada 1.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba
kvalitātes piemaksām 35592,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas), sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju
sniegtās informācijas uz 2017.gada 1.septembri.
4. Lēmuma 3.punktā paredzētā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā
Izglītības iestāde
samaksa piemaksa
iestādei
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

EUR
47968
58052
112208
185528
303488
251700
958944

Allažu pamatskolai
Mores pamatskolai
Laurenču sākumskolai
Siguldas 1.pamatskolai
Siguldas pilsētas vidusskolai
Siguldas Valsts ģimnāzijai

EUR
2281
2567
1600
6168
12832
10144
35592

EUR
50249
60619
113808
191696
316320
261844
994536

5. Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2017.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai 2017.gada 4 mēnešiem
(septembris – decembris) 53568,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas), sadalīt saskaņā ar Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas sēdes 2017.gada 26.septembra lēmumu. Piešķirto
mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām 2064,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un
slodzēm pēc iestāžu vadītāju sniegtās informācijas uz 2017.gada 1.septembri.
6. Lēmuma 5.punktā paredzētā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā
Izglītības iestāde
samaksa piemaksa iestādei
EUR
EUR
EUR
4.1. Allažu pamatskolai
3696
248
3944
4.2. Mores pamatskolai
1796
228
2024
4.3. Laurenču sākumskolai
6740
0
6740
4.4. Siguldas 1.pamatskolai
6500
252
6752
4.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
7844
800
8644
4.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
7844
444
8288
4.7. Siguldas Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”
3584
0
3584
4.8. Siguldas Sporta skolai
3584
0
3584
4.9. Siguldas novada Jaunrades centram
11980
92
12072
53568
2064
55632
7. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros, atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Ja Ministru kabinets ar rīkojuma „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2017.gadam” apstiprināšanu ir veicis precizējumus mērķdotāciju
sadalījumā pašvaldību izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldei precizēt lēmumā noteikto
mērķdotācijas sadales kārtību un virzīt apstiprināšanai domē.
23.§
Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Sociālā dienesta jurista palīdze Z.Lāce
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 26.panta pirmo daļu, Sociālās komitejas 2017.gada 11.septembra atzinumu (prot. Nr.8, 2.§),
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra sēdē deputātu izteiktos priekšlikumus,
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kā arī Finanšu pārvaldes vadītājas/galvenās grāmatvedes D.Matusevičas izteiktos priekšlikumu
izslēgt saistošo noteikumu 22.punktu, kā arī papildināt saistošo noteikumu 25.punktu aiz vārdiem
“tiek veikti” ar vārdiem “pakalpojumu sniedzējam”, Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra
atzinumu (prot. Nr.14, 14.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
24.§
Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta
serviss”, reģ. Nr. 40003411141, juridiskā adrese Peldu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, statūtos
minēto mērķu: ziemas sporta veidu – kalnu slēpošanas, snovborda un distanču slēpošanas attīstība
Siguldas novadā, sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūras un pakalpojumu attīstība,
sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana,- sasniegšanu un tās rīcība atbilstoši Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktam ar finanšu
līdzekļiem un mantu būtu lietderīga, tas ir, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, 14.punta g)
apakšpunktu, 2017.gada 29.jūnija iekšējo noteikumu Nr.2 “Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 7. punkta 7.5. apakšpunktu, Finanšu
komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 15.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrādi lēmumam
pievienotajā redakcijā;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija
lēmumu “Par SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu” (prot. Nr.9, 16.§).
Domes sēdi pamet deputāte I.Ozoliņa. Turpmāk balsošanā piedalās 12 deputāti.
25.§
Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatot SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģ. Nr. 40003411141, juridiskā adrese: Peldu iela 1,
Sigulda, LV-2150, valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas 2017.gada 7.septembra iesniegumu ar
lūgumu mainīt 2017.gada 13.aprīlī noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 2017/463,
norēķinu kārtību, dome konstatē:
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1. Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA “Siguldas Sporta serviss” kapitāldaļu turētāja,
tās kapitāldaļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē. SIA finanšu
apgrozījumu veido pakalpojumu sniegšana un saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss”
tās galvenais darbības virziens ir sporta objektu darbība.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu “Par
Siguldas sporta atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot. Nr.6,
43.§), 2017.gada 13.aprīlī tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.2017/463
par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra Nr.
8015 002 3203) iznomāšanu, nosakot, ka nomas maksa par ēkām un inženierbūvēm ir
11 802,16 eiro un PVN apmērā, un nomas maksa par zemi ir 1.5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, kā arī nosakot nomas maksas rēķina apmaksas termiņu 10 (desmit)
dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
3. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumu 26.punktu, SIA “Siguldas Sporta serviss” ir iesniegusi saīsināto
finanšu pārskatu par 2017.gada 6 mēnešiem.
4. Uzkrātās nomas maksas apmērs uz 2017.gada 18.septembri ir 65 690,91 eiro.
5. Lai nodrošinātu efektīvāku un lietderīgāku kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta
serviss” darbību, būtu vēlams uzlabot kapitālsabiedrības naudas plūsmu, nosakot garākus
nomas rēķinu apmaksas termiņus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
Civillikuma 2112. pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 16.§),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – 1 balss
(I.Zagorska), dome nolemj:
1. noslēgt vienošanos pie 2017.gada 13.aprīļa nekustamā īpašuma nomas līguma
Nr.2017/463 un noteikt, ka:
1.1. uzkrāto nomas maksu no 2017.gada 13.aprīļa līdz 2017.gada 31.augustam Nomnieks
maksā, sākot ar 2018.gada 1.septembri, katru mēnesi samaksājot 1/43 daļu no
uzkrātās nomas maksas, līdz 2017.gada 13.aprīļa nekustamā īpašuma nomas līguma
Nr. 2017/46 termiņa beigām (22.04.2022.);
1.2. nomas maksu no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam nomnieks
maksā, sākot ar 2018.gada 1.septembri, katru mēnesi samaksājot 1/43 daļu no
uzkrātās nomas maksas, līdz 2017.gada 13.aprīļa nekustamā īpašuma nomas līguma
Nr. 2017/46 termiņa beigām (22.04.2022.);
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos pie 2017.gada 13.aprīļa nekustamā
īpašuma nomas līguma Nr. 2017/463.
26.§
Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Izskatot SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģ. Nr. 40003411141, juridiskā adrese: Peldu iela 1,
Sigulda, LV-2150, valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas 2017.gada 7.septembra iesniegumu ar
lūgumu mainīt 2016.gada 1.novembrī noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 2016/1573,
norēķinu kārtību, dome konstatē:
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1. Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA “Siguldas Sporta serviss” kapitāldaļu turētāja,
tās kapitāldaļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē. SIA finanšu
apgrozījumu veido pakalpojumu sniegšana un saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss”
tās galvenais darbības virziens ir sporta objektu darbība.
2. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumu
“Par Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”
(prot. Nr.15, 20.§), 2016.gada 1.novembrī tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums
Nr.2016/1573 par nekustamā īpašuma Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra Nr.
8015 002 0105) iznomāšanu, nosakot, ka nomas maksa par ēkām un inženierbūvēm ir
2108,87 eiro un PVN apmērā, un nomas maksa par zemi ir 1.5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, nosakot nomas maksas rēķina apmaksas termiņu 10 (desmit) dienu
laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
3. Pamatojoties uz 2017.gada 29.jūnija Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 26.punktu, SIA “Siguldas Sporta serviss” ir
iesniegusi saīsināto finanšu pārskatu par 2017.gada 6 mēnešiem.
4. Uzkrātās nomas maksas apmērs uz 2017.gada 18.septembri ir 11191,99 eiro.
5. Lai nodrošinātu efektīvāku un lietderīgāku kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta
serviss” darbību, būtu vēlams uzlabot kapitālsabiedrības naudas plūsmu, nosakot garākus
nomas rēķinu apmaksas termiņus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
Civillikuma 2112.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 17.§),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. noslēgt vienošanos pie 2016.gada 1.novembra nekustamā īpašuma nomas līguma
Nr.2016/1573 un noteikt, ka:
1.1. uzkrāto nomas maksu no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.augustam Nomnieks
maksā, sākot ar 2018.gada 1.septembri, katru mēnesi samaksājot 1/38 daļu no
uzkrātās nomas maksas, līdz 2017.gada 13.aprīļa nekustamā īpašuma nomas līguma
Nr. 2017/46 termiņa beigām (31.10.2021.);
1.2. nomas maksu no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam nomnieks
maksā, sākot ar 2018.gada 1.septembri, katru mēnesi samaksājot 1/38 daļu no
uzkrātās nomas maksas, līdz 2017.gada 13.aprīļa nekustamā īpašuma nomas līguma
Nr. 2017/46 termiņa beigām (31.10.2021.);
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos pie 2017.gada 13.aprīļa nekustamā
īpašuma nomas līguma Nr. 2017/463.
27.§
Par Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Nolūkā precizēt Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes struktūru, pienākumus un
darba organizāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada
21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 18.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
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D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2016.gada 21.septembra nolikumu
„Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikums” Nr. 14/2016 (prot. Nr.15, 19.§).

28.§
Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno
pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai nodrošinātu Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5. Starptautiskā Lūcijas
Garūtas jauno pianistu konkursa norisi un nolikuma izpildi, kā arī, lai segtu ar konkursa rīkošanu
saistītos izdevumus, ir sagatavots lēmuma projekts Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”
rīkotā 5. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Izglītības un kultūras
komitejas 2017.gada 20.septembra atzinumu (prot. Nr.12, 10.§), Finanšu komitejas 2017.gada
21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 19.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. paredzēt Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”” rīkotā 5. Starptautiskā Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkursa izdevumiem finansējumu Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”
budžetā 1394,98 EUR apmērā;
2. apstiprināt Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5. Starptautiskā Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrādi pielikumā pievienotajā
redakcijā;
3. noteikt, ka Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” audzēkņi ir atbrīvoti no Siguldas
Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 5. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu
konkursa dalības maksas samaksas.
29.§
Par iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas
kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs R.Plešaunieks
Lai noteiktu vienotu mobilo tālruņu un mobilo sakaru izmantošanas un kontroles kārtību
Siguldas novada pašvaldībā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 32.panta pirmo un ceturto daļu, Finanšu
komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (prot. Nr.14, 20.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
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R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās 2 balsis (U.Mitrevics, R.Kalvāns),
dome nolemj:
apstiprināt iekšējos noteikumus “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un
izmantošanas kārtība” saskaņā ar pielikumu.

30.§
Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Sakarā ar to, ka Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu dibinātāja nosaukums mainīts
no Siguldas novada Dome uz Siguldas novada pašvaldība, kā arī, ņemot vērā izmaiņas ar izglītību
saistītajos ārējos normatīvajos aktos, nepieciešams aktualizēt Izglītības pārvaldes nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 20.septembra atzinumu (prot. Nr.12, 1.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nolikumu “Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikums” jaunā
redakcijā;
2. atzīt par spēku zaudējušu “Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldes nolikumu” Nr.9/2016,
apstiprinātu ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu (prot. Nr.12,
11.§).
31.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 5.februāra iekšējo noteikumu “Noteikumi
par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu klasēs” (prot. Nr.4, 9.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ņemot vērā, ka maksimālo skolēnu skaitu klasēs nosaka ārējie normatīvie akti, kas regulē par
higiēnas izglītības iestādēm un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
ievaddaļu, 41.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu un saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 20.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12, 5.,§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atzīt par spēku zaudējušiem 2014.gada 5.februāra iekšējos noteikumus „Noteikumi par
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
klasēs” (prot. Nr.4, 9.§).
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32.§
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības
izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Vispārējās izglītības likuma 8.
un 9.pantu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 20.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.12,
4.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” nolikumu;
2. pēc Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” reģistrēšanas
izglītības iestāžu reģistrā atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augustā apstiprināto (protokols Nr.14, §3) Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles “Tornīši” nolikumu;
3. noteikt, ka Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” nolikums
stājas spēkā ar brīdi, kad Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
„Tornīši” reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā.
33.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Vilnim Trupavniekam
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izveidotā konkursa “Gada balva izglītībā
2017” vērtēšanas komisija ierosina Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā
2017” apbalvošanas ceremonijā apbalvot ar Siguldas novada pašvaldības Atzinību ilggadējo Siguldas
Valsts ģimnāzijas direktoru Vilni Trupavnieku.
Vilnis Trupavnieks bija Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors laikā no 1994. gada līdz
2015.gada 31.augustam, kad devās pensijā. Direktora Viļņa Trupavnieka vadības laikā skola
izveidojās par nozīmīgu metodisko centru gan Siguldas novadā, gan visā Pierīgas reģionā. Augstie
rezultāti Latvijas skolu reitingos, saliedētais skolotāju kolektīvs, attīstītā interešu izglītība ir skolas
vadības, īpaši direktora Viļņa Trupavnieka nopelns.
Apbalvojumu piešķiršanas kārtību regulē Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembrī apstiprinātais (prot. Nr.15, 14.§) nolikums Nr.13 „Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk – Nolikums). Saskaņā Nolikuma 4.pielikuma “Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” organizēšanas kārtība” 8.1.punktu pašvaldības
apbalvojumu “Atzinība” piešķir par mūža ieguldījumu izglītībā – ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
izglītības attīstībā, ja par to ir lēmuši Siguldas novada pašvaldības domes deputāti.
Ņemot vērā augstāk minēto, Viļņa Trupavnieka ieguldījumu izglītības jomā un, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, Apbalvojumu komisijas
2017.gada __.septembra lēmumu (prot.Nr.1, 1.§), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
20.septembra atzinumu (prot. Nr.12, 12.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” Vilnim Trupavniekam par
mūža ieguldījumu izglītības jomā;
2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” pasniegt Vilnim Trupavniekam
Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā 2017” apbalvošanas
ceremonijā 2017.gada 29.septembrī.

34.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījums 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, Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada
20.septembra atzinumu (prot. Nr.12, 11.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
D.Dukurs, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
2

1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījums 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.
35.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§).
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumu „Par līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot.
Nr.8, 40.§) tika piešķirts līdzfinansējums dzīvojamās mājas ar adresi (adrese) pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Lēmuma lemjošajā daļā nepieciešams
precizēt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un sadalījumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
un 2. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.25
“Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai” 2., 3., 5., 6., 10., 11.punktu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 28.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai” (prot. Nr.8, 40.§) lemjošajā daļā un izteikt tās 1.punktu šādā redakcijā:
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“1. Piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – G.J.R. īpašumā esošās
dzīvojamās mājas (adrese), pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no kopējās darbu tāmes par katru pieslēgumu
atsevišķi, bet ne vairāk par 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) viena
pielslēguma izbūvei, proti, centralizētajai ūdensapgādes sistēmai:649.16 EUR (seši simti četrdesmit
deviņi euro un sešpadsmit centi) un centralizētajai kanalizācijas sistēmai : 1303.59 EUR (viens
tūkstotis trīs simti trīs euro un 59 centi), kas kopā veido pašvaldības līdzfinansējumu 1952.75 EUR
(viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi euro un 75 centi) apmērā.”
36.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§)
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumu „Par līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot.
Nr.8, 39.§) tika piešķirts līdzfinansējums dzīvojamās mājas ar adresi (adrese) pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Lēmuma lemjošajā daļā nepieciešams
precizēt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un sadalījumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
un 2. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.25
“Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai” 2., 3., 5., 6., 10., 11.punktu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 28.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai” (prot. Nr.8, 39.§) lemjošajā daļā un izteikt tās 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – M.O. īpašumā esošās
dzīvojamās mājas (adrese), pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no kopējās darbu tāmes par katru pieslēgumu
atsevišķi, bet ne vairāk par 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) viena
pielslēguma izbūvei, proti, centralizētajai ūdensapgādes sistēmai:1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti euro un 00 centi) un centralizētajai kanalizācijas sistēmai : 1155.77 EUR (viens tūkstotis viens
simts piecdesmit pieci euro un 77 centi), kas kopā veido pašvaldības līdzfinansējumu 2655.77 EUR
(divi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro un 77 centi) apmērā.”
37.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumā „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§)
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte
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Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17. maija lēmumu „Par līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (prot.
Nr.8, 33.§) tika piešķirts līdzfinansējums dzīvojamās mājas ar adresi (adrese) pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Lēmuma lemjošajā daļā nepieciešams
precizēt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un sadalījumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
un 2. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.25
“Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai” 2., 3., 5., 6., 10., 11.punktu, kā arī saskaņā ar 2017.gada 28.septembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, D.Dukurs, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma „Par
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai” (prot. Nr.8, 33.§) lemjošajā daļā un izteikt tās 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – Z.B. īpašumā esošās
dzīvojamās mājas (adrese), pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 100 % apmērā no kopējās darbu tāmes par katru pieslēgumu
atsevišķi, kā maznodrošinātai personai, bet ne vairāk par 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro un 00 centi) viena pielslēguma izbūvei, proti, centralizētajai ūdensapgādes sistēmai:1500,00
EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) un centralizētajai kanalizācijas sistēmai: 1500,00
EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi), kas kopā veido pašvaldības līdzfinansējumu 3000.00
EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.”
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.18.00
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 19.oktobrī 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.10, Nr.16 un
Nr.29.
** 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.10, Nr.16 un Nr.29.
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