2017.gada 21.decembrī

Siguldā

Nr.21

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Ivo
Alksnis, Ņina Balode, Katrīna Leitāne, Indra Ozoliņa, Jānis Zilvers, Inese Zagorska, Elīna Gruzniņa,
Mārtiņš Zīverts, Reinis Ādamsons.
Nepiedalās: Rūdolfs Kalvāns – atvaļinājumā.
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Jeļena Zarandija, Juridiskās
pārvaldes juriste Tatjana Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste Inese Lazdāne, Finanšu pārvaldes
vadītāja/galvenā grāmatvede Dace Matuseviča, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete,
teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs, telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere, Siguldas novada
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Inga Krišāne, nodokļu administratore Kristīne Bērze, speciāliste
iepirkumu jautājumos Līga Landsberga, nekustamā īpašuma speciāliste Revita Jakupāne, Izglītības
pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga, vecākais datortīklu
administrators Dzintars Strads.
Piedalās: Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktora p.i. Jolanta Bimbere, Siguldas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs Juris Ivars Čivčs.
Protokolē: domes juriste Madara Zeltiņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.05.
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos
noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Priežu
iela 7, Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, un zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, 8015 003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015
003 1412, 8015 003 1415, 8015 003 0115 apvienošanai un robežu pārkārtošanai.
4. Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu Leona Paegles ielā 19 un 21, Jāņa Poruka ielā
11, 12A, 13 un 14, Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007
un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielai un Leona Paegles ielai, Siguldā, Siguldas
novadā.

5. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
6. Par dzīvokļa īpašuma „Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
7. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas RENAULT THALIA
ar valsts numuru FV 9948 – nodošanu atsavināšanai.
9. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT ar
valsts numuru GH 5822 – nodošanu atsavināšanai.
10. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu.
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
13. Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīļa
patapinājuma līguma Nr.2016/310 darbības izbeigšanu pirms termiņa un nomas līguma
noslēgšanu.
14. Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Cerību spārni” 2015.gada 5.novembra
patapinājuma līguma Nr.2015/840 darbības izbeigšanu pirms termiņa un nomas līguma
noslēgšanu.
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par
Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu”.
16. Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
17. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas pusdienu izmaksām
iestādes darbiniekiem.
18. Par atbalstu jaunas izglītības programmas „Populārā un džeza mūzika” izveidei Siguldas
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas
pirmsskolas izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējam” apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
23. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
24. Par zemes gabala daļas iznomāšanu.
25. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
26. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
29. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
30. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
31. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
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32. Par papildu līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
traucējumiem uzturēšanai.
33. Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību Erasmus+ projektā „Domā Domas Domē
II daļa”.
34. Par Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību maksas pakalpojumiem.
35. Par SIA „SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
36. Par attiecināmajām pakalpojuma izmaksām.
37. Par telpu nomu IK „DARR”.
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā „Par
kredīta ņemšanu”.
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmumā „Par
aizņēmuma ņemšanu”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
4 (četriem) jautājumiem: Nr.40 „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
8.februārī apstiprinātajā Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
nolikumā”; Nr.41 „Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un
iznomāšanu”; Nr.42 „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 1.marta lēmumā
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem”” (prot.Nr.4, 3.§)” un Nr.43 „Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par Siguldas pilsētas SIA
„JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu””.
Priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa lūdz mainīt izsludinātās darba kārtības secību un pirmos izskatīt
šādus jautājumus: Nr.13 „Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” 2016.gada
11.aprīļa patapinājuma līguma Nr.2016/310 laušanu un nomas līguma noslēgšanu”; Nr.14 „Par
Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Cerību spārni” 2015.gada 5.novembra patapinājuma
līguma Nr.2015/840 laušanu un nomas līguma noslēgšanu”; Nr.35 „Par SIA „SALTAVOTS”
pamatkapitāla palielināšanu”; Nr.36 „Par attiecināmajām pakalpojuma izmaksām” un Nr.43 „Par
grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par Siguldas
pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu””.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februārī
apstiprinātajā Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” nolikumā.
41. Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu.
42. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 1.marta lēmumā „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” (prot.Nr.4, 3.§).
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā
„Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa
apstiprināšanu”.
2. mainīt izsludināto domes sēdes darba kārtību, kā pirmo izskatot jautājumu Nr.13 „Par
Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīļa
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patapinājuma līguma Nr.2016/310 laušanu un nomas līguma noslēgšanu”, kā otro
izskatot jautājumu Nr.14 „Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Cerību
spārni” 2015.gada 5.novembra patapinājuma līguma Nr.2015/840 laušanu un nomas
līguma noslēgšanu”, kā trešo izskatot jautājumu Nr.35 „Par SIA „SALTAVOTS”
pamatkapitāla palielināšanu”, kā ceturto izskatot jautājumu Nr.36 „Par attiecināmajām
pakalpojuma izmaksām” un kā piekto izskatot jautājumu Nr.43 „Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par Siguldas
pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu””.
Pārējie jautājumi tiks skatīti iepriekš izsludinātajā darba kārtības secībā.
Domes sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
1.§
Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīļa
patapinājuma līguma Nr.2016/310 laušanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Lai nodrošinātu vienotas prasības un nosacījumus visiem ieinteresētajiem piegādātājiem,
pašvaldībai rīkojot jaunu iepirkumu pakalpojumiem „Sociālās rehabilitācijas – invalīdu integrācijas
pakalpojums Siguldas novada pašvaldības iedzīvotājiem” un „Specializēto darbnīcu pakalpojums
personām ar garīga rakstura traucējumiem”, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 2016.gada 6.aprīļa
lēmumu „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Aicinājums Tev” (prot.Nr.5, 14.§),
2016.gada 11.aprīlī Siguldas novada pašvaldība (iepriekš – Siguldas novada Dome) un biedrība
„Aicinājums Tev”, reģistrācijas Nr.40008076668, ir noslēguši patapinājuma līgumu
Nr.2016/310 (turpmāk – patapinājuma līgums), ar kuru pašvaldība nodevusi bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Aicinājums Tev” nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr.80150030106, daļu (turpmāk – telpas):
1.1. lietošanā – ēkas 1.stāvā esošās telpas Nr.17, 17A, 20, 21, 22, 23 un 24 ar kopējo platību
84,11 m2;
1.2. koplietošanā – ēkas 1.stāvā esošās telpas Nr.8, 9 un 16 ar kopējo platību 52,68 m2, ēkas
2.stāvā esošās telpas Nr.34, 37 un 38 ar kopējo platību 51,30 m2 (saskaņā ar patapinājuma
līgumam pievienoto telpu plānu);
2. saskaņā ar patapinājuma līguma 1.2.apakšpunktu telpas nodotas biedrībai „Aicinājums Tev”
bezatlīdzības lietošanā ar mērķi – invalīdu integrācijas pakalpojumu sniegšana Siguldas novada
pašvaldības iedzīvotājiem;
3. patapinājuma līguma 6.1.apakšpunkts noteic, ka tas ir spēkā līdz 2024.gada 11.aprīlim ar
nosacījumu, ka Patapinājuma ņēmējs visā Līguma darbības laikā iepirkuma ietvaros sniedz
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Siguldas novada iedzīvotājiem. Gadījumā, ja
Patapinājuma ņēmējs iepirkuma ietvaros nesniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Siguldas novada iedzīvotājiem, Līgums tiek vienpusēji lauzts no Patapinātāja puses
Patapinātājam brīdinot par to Patapinājuma ņēmēju rakstveidā vismaz 30 dienas iepriekš un
turpmākai Nekustamā īpašuma lietošanai, sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Siguldas novada iedzīvotājiem, biedrībai „Aicinājums Tev” ir tiesības noslēgt nomas līgumu
ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, nepārsniedzot Līguma 6.1.apakšpunktā noteikto
Līguma termiņu”;
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4. šobrīd biedrība „Aicinājums Tev” iepirkumu ietvaros sniedz pašvaldībai šādus pakalpojumus:
4.1. pamatojoties
uz
pašvaldības
veiktā
iepirkuma
(identifikācijas
Nr.SND
2014/18/IZŅĒMUMS) rezultātiem, pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” 2014.gada
29.decembrī noslēgtā līguma Nr.2015/10, biedrība sniedz pašvaldībai pakalpojumu
„Sociālās rehabilitācijas – invalīdu integrācijas pakalpojums Siguldas novada pašvaldības
iedzīvotājiem”. Līguma Nr.2015/10 darbības termiņš ir no 01.01.2015. līdz 31.12.2017. vai
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei;
4.2. pamatojoties uz iepirkuma (identifikācijas Nr.SND 2014/20/IZŅĒMUMS) rezultātiem,
2014.gada 29.decembrī pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” noslēgtās vispārīgās
vienošanās Nr.SND 2015/5 ietvaros, biedrība sniedz pašvaldībai pakalpojumu
„Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
Vienošanās Nr.SND 2015/5 darbības termiņš ir no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada
9.janvārim un līdz pušu saistību pilnīgai izpildei;
5. lai nodrošinātu vienotas prasības un nosacījumus visiem ieinteresētajiem piegādātājiem,
pašvaldībai rīkojot jaunu iepirkumu pakalpojumiem „Sociālās rehabilitācijas – invalīdu
integrācijas pakalpojums Siguldas novada pašvaldības iedzīvotājiem” un „Specializēto
darbnīcu pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem”, konstatēts, ka ir
nepieciešams pirms termiņa lauzt patapinājuma līgumu ar biedrību „Aicinājums Tev”,
vienlaikus noslēdzot ar biedrību „Aicinājums Tev” nomas līgumu, saglabājot patapinājuma
līguma priekšmetu un mērķi, nosakot, ka nomas līguma spēkā stāšanās datums ir datums, ar
kuru pašvaldības rīkotā jauna iepirkuma sociālo pakalpojumu sniegšanai uzvarētājs uzsāk
attiecīgā pakalpojuma sniegšanu. Patapinājuma līguma darbības termiņš ir līguma Nr.2015/10
un vienošanās Nr.SND 2015/5 ietvaros pašvaldībai biedrības „Aicinājums Tev” sniegtā
pakalpojuma pēdējā diena, biedrībai nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, līdz
attiecīgo pakalpojumu sniegšanu uzsāks pakalpojuma sniedzējs – jaunā iepirkuma uzvarētājs;
6. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 21.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumus Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19,
11.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret –
nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
1. pirms termiņa izbeigt Siguldas novada pašvaldības (iepriekš – Siguldas novada Dome) un
biedrības „Aicinājums Tev”, reģistrācijas Nr.40008076668, 2016.gada 11.aprīlī noslēgtā
patapinājuma līguma 2016/310 darbību, ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš par to rakstveidā
brīdinot biedrību „Aicinājums Tev”;
2. slēgt ar biedrību „Aicinājums Tev” nomas līgumu, saglabājot Siguldas novada pašvaldības un
biedrības „Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīlī noslēgtā patapinājuma līguma 2016/310
priekšmetu, telpu lietošanas mērķi, līguma darbības termiņu – līdz 2024.gada 11.aprīlim,
nosakot nomas līguma spēkā stāšanos ar dienu, kad pašvaldības rīkotā jauna iepirkuma sociālo
pakalpojumu sniegšanai uzvarētājs uzsāk attiecīgā sociālā pakalpojuma sniegšanu;
3. noteikt nomas maksu mēnesī 118,16 euro un pievienotās vērtības nodokli (PVN);
4. par atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Sociālā dienesta vadītāju K.Freibergu.
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2.§
Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Cerību spārni” 2015.gada 5.novembra
patapinājuma līguma Nr.2015/840 laušanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Lai nodrošinātu vienotas prasības un nosacījumus visiem ieinteresētajiem piegādātājiem,
pašvaldībai rīkojot jaunu iepirkumu pakalpojumiem „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana
bērniem ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem” un „Specializēto darbnīcu pakalpojums
personām ar garīga rakstura traucējumiem”, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 2015.gada
4.novembra lēmumu „Par telpu maiņu biedrībai „Cerību spārni” (prot.Nr.18, 24.§), 2016.gada
11.aprīlī Siguldas novada pašvaldība (iepriekš – Siguldas novada Dome) un biedrība „Cerību
spārni”, reģistrācijas Nr.40008078885, ir noslēguši patapinājuma līgumu Nr.2016/840
(turpmāk – patapinājuma līgums), ar kuru pašvaldība nodevusi bezatlīdzības lietošanā biedrībai
„Cerību spārni” nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr.80150030106, daļu (turpmāk – telpas):
1.1. lietošanā – ēkas 1.stāvā esošās telpas Nr.12, 13, 14 un 15 ar kopējo platību 56,56 m2, ēkas
2.stāvā esošās telpas Nr.26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41 un 42 ar kopējo platību
200,06 m2;
1.2. koplietošanā – ēkas 1.stāvā esošās telpas Nr.8, 9 un 16 ar kopējo platību 52,68 m2, ēkas
2.stāvā esošās telpas Nr.34, 35, 37 un 38 ar kopējo platību 62,06 m2 (saskaņā ar
patapinājuma līgumam pievienoto telpu plānu);
2. saskaņā ar patapinājuma līguma 1.2.apakšpunktu telpas nodotas biedrībai „Cerību spārni”
bezatlīdzības lietošanā ar mērķi – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana un
sniegšana Siguldas novada iedzīvotājiem ar invaliditāti;
3. patapinājuma līguma 6.1.apakšpunkts noteic, ka tas ir spēkā līdz 2024.gada 11.aprīlim ar
nosacījumu, ka Patapinājuma ņēmējs visā Līguma darbības laikā iepirkuma ietvaros sniedz
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Siguldas novada iedzīvotājiem. Gadījumā, ja
Patapinājuma ņēmējs iepirkuma ietvaros nesniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Siguldas novada iedzīvotājiem, Līgums tiek vienpusēji lauzts no Patapinātāja puses
Patapinātājam brīdinot par to Patapinājuma ņēmēju rakstveidā vismaz 30 dienas iepriekš un
turpmākai Nekustamā īpašuma lietošanai, sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Siguldas novada iedzīvotājiem, biedrībai „Cerību spārni” ir tiesības noslēgt nomas līgumu
ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, nepārsniedzot Līguma 6.1.apakšpunktā noteikto
Līguma termiņu”;
4. šobrīd biedrība „Cerību spārni” iepirkumu ietvaros sniedz pašvaldībai šādus pakalpojumus:
4.1. pamatojoties
uz
pašvaldības
veiktā
iepirkuma
(identifikācijas
Nr.SND
2014/19/IZŅĒMUMS) rezultātiem, pašvaldības un biedrības „Cerību spārni” 2014.gada
29.decembrī noslēgtā līguma Nr.2015/11, biedrība sniedz pašvaldībai pakalpojumu
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana bērniem ar invaliditāti un funkcionālajiem
traucējumiem”. Līguma Nr.2015/5 darbības termiņš ir no 01.01.2015. līdz 31.12.2017. vai
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei;
4.2. pamatojoties uz iepirkuma (identifikācijas Nr.SND 2014/20/IZŅĒMUMS) rezultātiem,
2014.gada 29.decembrī pašvaldības un biedrības „Cerību spārni” noslēgtās vispārīgās
vienošanās Nr.SND 2015/5 ietvaros, biedrība sniedz pašvaldībai pakalpojumu
„Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
Vienošanās Nr.SND 2015/5 darbības termiņš ir no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada
9.janvārim un līdz pušu saistību pilnīgai izpildei;
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5. lai nodrošinātu vienotas prasības un nosacījumus visiem ieinteresētajiem piegādātājiem,
pašvaldībai rīkojot jaunu iepirkumu pakalpojumiem „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšana bērniem ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem” un „Specializēto darbnīcu
pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem”, konstatēts, ka ir nepieciešams pirms
termiņa lauzt patapinājuma līgumu ar biedrību „Cerību spārni”, vienlaikus noslēdzot ar
biedrību „Cerību spārni” nomas līgumu, saglabājot patapinājuma līguma priekšmetu un mērķi,
nosakot, ka nomas līguma spēkā stāšanās datums ir datums, ar kuru pašvaldības rīkotā jauna
iepirkuma sociālo pakalpojumu sniegšanai uzvarētājs uzsāk attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.
Patapinājuma līguma darbības termiņš ir līguma Nr.2015/11 un vienošanās Nr.SND 2015/5
ietvaros pašvaldībai biedrības „Cerību spārni” sniegtā pakalpojuma pēdējā diena, biedrībai
nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, līdz attiecīgo pakalpojumu sniegšanu uzsāks
pakalpojuma sniedzējs – jaunā iepirkuma uzvarētājs;
6. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 21.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumus Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19,
12.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, E.Viļķina, dome nolemj:
1. pirms termiņa izbeigt Siguldas novada pašvaldības (iepriekš – Siguldas novada Dome) un
biedrības „Cerību spārni”, reģistrācijas Nr.40008078885, 2015.gada 5.novembrī noslēgto
patapinājuma līguma 2015/840 darbību, ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš par to rakstveidā
brīdinot biedrību „Cerību spārni”;
2. slēgt ar biedrību „Cerību spārni” nomas līgumu, saglabājot Siguldas novada pašvaldības un
biedrības „Cerību spārni” 2015.gada 4.novembrī noslēgtā patapinājuma līguma 2015/840
priekšmetu, telpu lietošanas mērķi, līguma darbības termiņu – līdz 2024.gada 11.aprīlim,
nosakot nomas līguma spēkā stāšanos ar dienu, kad pašvaldības rīkotā jauna iepirkuma sociālo
pakalpojumu sniegšanai uzvarētājs uzsāk attiecīgā sociālā pakalpojuma sniegšanu;
3. noteikt nomas maksu mēnesī 367,94 euro un pievienotās vērtības nodokli (PVN);
4. par atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Sociālā dienesta vadītāju K.Freibergu.
3.§
Par SIA „SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: izpilddirektore J.Zarandija
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „SALTAVOTS” 21.11.2017. iesniegums Nr.14/175e „Par finansējuma piešķiršanu ūdens apgādes urbuma ierīkošanai Krimuldas, Mednieku,
Ābeļziedu ielu ūdens apgādes sistēmai”, kurā ir lūgts izskatīt priekšlikumu palielināt uzņēmuma
pamatkapitālu par 2017.gada pašvaldības budžetā paredzēto summu 72 394 euro (septiņdesmit divi
tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro) šī gada decembrī, un atlikušo summu līguma „Ūdens ieguves
urbuma ierīkošana” īstenošanai paredzēt 2018.gada pašvaldības budžetā un pamatkapitāla
palielināšanu par aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksāto summu par 39 855 euro (trīsdesmit
deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro), turklāt, ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības
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domes 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par nekustamajiem īpašumiem Dabreļa, Pēteralas, Kaupo un
Televīzijas ielā, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.14, 15.§), dome konstatē:
1. pamatojoties uz 2016.gada 29.augustā starp Siguldas novada pašvaldību, SIA „SALTAVOTS”
un SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „KRIMULDA”” noslēgtā nodomu līguma
Nr.2016/749 2.1.punktu Siguldas novada pašvaldība ir apņēmusies finansēt ūdensapgādes
sistēmas izbūvi Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielā – jaunu artēzisko urbumu, atdzelžošanas
staciju un jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi līdz katra attiecīgā privātīpašuma robežai. SIA
„SALTAVOTS” ir izsludinājis cenu aptauju ūdens ieguves urbuma ierīkošanai Krimuldas,
Mednieku, Ābeļziedu ielu ūdensapgādes sistēmai. SIA „SALTAVOTS” izsludinātajā cenu
aptaujā „Ūdens ieguves urbuma ierīkošana”, Id.Nr. SA 2017 07, ir saņēmis viena pretendenta
piedāvājumu. Piedāvājuma būvniecības (projektēšanas un būvdarbu) kopējā cena ir 145 440
euro (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit euro), projekta realizācijā tiks
precizētas summas elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai un būvuzraudzībai;
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2011.gada 16.novembra lēmumu „Par
grozījumiem 2009.gada 27.maija lēmumā „Par aizņēmuma atmaksu SIA „SALTAVOTS””
(prot.Nr.22, 13.§), kā arī Siguldas novada pašvaldības domes apvienotās Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas un Finanšu komitejas 2016.gada 14.decembra lēmumu (prot.Nr.19, 3.§),
samaksātie naudas līdzekļi par SIA „SALTAVOTS” aizņēmuma līgumā Nr.A1/1/09/152 no
2009.gada 18.aprīlī noteiktajiem pamatsummas un procentu maksājumiem ir jāiegulda SIA
„SALTAVOTS” pamatkapitālā;
3. saskaņā ar sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Intas Langmanes (LĪVA vērtētāju
sertifikācijas biroja sertifikāts Nr.67) 2017.gada 21.novembra nekustamo īpašumu atzinumu
Nr.LV-17-11-17-4ur Latvijas Uzņēmumu reģistram par mantisko ieguldījumu SIA
„SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, pamatkapitālā 42 000 euro (četrdesmit divi
tūkstoši euro) apmērā ir novērtēti šādi Siguldas novada pašvaldības bilancē un īpašumā esoši
pamatlīdzekļi – ūdensvads ar līnijveida inženierbūves apakšzemes daļu 1172 metri un
kanalizācija ar līnijveida inženierbūves apakšzemes daļu 1604 metri:
3.1. maģistrālais ūdensvads ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1426 001 un maģistrālais
kanalizācijas vads ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1426 004 Dabreļa ielā, zemes gabalā ar
kadastra numuru 8015 002 1426;
3.2. maģistrālais ūdensvads ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1414 001 un maģistrālais
kanalizācijas vads ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1414 004 Kaupo ielā, zemes gabalā ar
kadastra numuru 8015 002 1414;
3.3. maģistrālais ūdensvads un maģistrālais kanalizācijas vads bez kadastra apzīmējuma Pēteralas
ielā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1104;
4. lēmuma 3.punktā minētie ūdensvada un kanalizācijas centrālie pievadi tiek ieguldīti SIA
„SALTAVOTS” pamatkapitālā Siguldas novada pašvaldības un SIA „SALTAVOTS”
2013.gada 2.septembrī noslēgtā līguma Nr.2013/727 „Līgums par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu” izpildei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu,
63.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 197.pantu, Siguldas novada
pašvaldības 2017.gada 29.jūnija iekšējo noteikumu Nr.2/2017 „Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 7.2. un 7.6.punktu, Finanšu komitejas
2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 33.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (L.Sausiņa,
J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās
U.Mitrevics, dome nolemj:
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ieguldīt SIA „SALTAVOTS” pamatkapitālā pamatlīdzekļus 42 000 euro (četrdesmit divi
tūkstoši euro) vērtībā saskaņā ar 21.11.2017. mantiskā ieguldījuma novērtēšanas atzinumu Nr.LV-1711-17-4ur;
1. izslēgt no Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites šī lēmuma konstatējošās daļas
3.punktā minētos pamatlīdzekļus 42 000 euro (četrdesmit divi tūkstoši euro);
2. palielināt SIA „SALTAVOTS” pamatkapitālu, lai nodrošinātu 2013.gada 2.septembrī ar SIA
„SALTAVOTS” noslēgtā līguma Nr.2013/727 „Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu” izpildi:
2.1. par 72 394 euro (septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro) ūdens ieguves
urbuma ar aprīkojumu un atdzelžošanas stacijas izbūvei;
2.2. par 39 855 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro) kā Siguldas
novada pašvaldības naudas ieguldījumu – aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksātā
summa par 2016.gada 4.ceturksni un 2017.gada 1., 2. un 3.ceturksni;
2.3. par 42 000 euro (četrdesmit divi tūkstoši euro) kā mantisko ieguldījumu, ieguldot SIA
„SALTAVOTS” pamatkapitālā lēmuma konstatējošās daļas 3.punktā minētos pamatlīdzekļus;
3. uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par SIA „SALTAVOTS”:
3.1. pamatkapitāla palielināšanu par 154 249 euro (viens simts piecdesmit četri tūkstoši divi simti
četrdesmit deviņi euro);
3.2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
3.3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
3.4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā;
4. pieņemt lēmumu par lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā minētā projekta atlikušā finansējuma
piešķiršanu, pieņemot lēmumu par 2018. un 2019.gada budžetu.
4.§
Par attiecināmajām pakalpojuma izmaksām
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai nodrošinātu vienādas prasības un nosacījumus pakalpojuma sniedzējiem Siguldas novada,
pašvaldībai rīkojot jaunus iepirkumus sociālo pakalpojumu sniegšanā „Specializēto darbnīcu
pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināšana”, „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma sniegšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem” un
„Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem”, ir sagatavots lēmuma
projekts.
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) ir plānotas iepirkuma procedūras šādu
sociālo pakalpojumu organizēšanai: „Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar garīga
rakstura traucējumiem nodrošināšana”, „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana
bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem” un „Dienas aprūpes
centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem” nodrošināšanu Siguldas
novada iedzīvotājiem;
2. Publisko iepirkumu likuma 2.pants nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt: 1) iepirkumu
atklātumu; 2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
3) pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku;
3. nepieciešams noteikt pakalpojumu „Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar garīga
rakstura traucējumiem nodrošināšana”, „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana
bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem” un „Dienas aprūpes
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centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem” attiecināmo izmaksu apmēru
par telpu nomu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada
14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 36.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis,
D.Dukurs, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, E.Viļķina, dome nolemj:
noteikt attiecināmo izmaksu apmēru telpu nomai sociālajiem pakalpojumiem, kurus Siguldas
novada pašvaldība saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iepērk saskaņā ar pielikumu.
5.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”
Ziņo: izpilddirektore J.Zarandija
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumu apstiprināta
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā –
12,15 euro/m3 bez PVN.
Siguldas novada pašvaldībā 2017.gada 18.decembrī saņemta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstule „Par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā”
(reģ.Nr.2.1.-12/3859), kurā ministrija informē, ka 2017.gada 7.decembrī Saeima ir pieņēmusi likumu
„Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (1070/Lp12) (turpmāk – likums), kas paredz virkni
būtisku grozījumu arī attiecībā uz pašvaldību apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Grozījumi paredz, ka, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, pašvaldība ar lēmumu noteiks maksu
tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) apstiprinās tarifu
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu nodoklis
par atkritumu apglabāšanu. Mainoties SPRK apstiprinātajam tarifam vai dabas resursu nodokļa likmei
par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas
maksu. Ja starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju noslēgtā līguma darbības laikā ir apstiprināts
cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj
apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.
Grozījumi paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, kurus pašvaldība izvēlējusies
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumam, ir tiesīgi patstāvīgi, bez atsevišķa
pašvaldības lēmuma, iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā dabas resursu nodokļa maksājumu
pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, ar nodokļa likmes spēkā
stāšanās dienu par to attiecīgi informējot atkritumu radītājus un pašvaldību.
Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā, kas stāsies spēkā 2018.gada
1.janvārī, veido šādas pozīcijas: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas
un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
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pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, – 6,83 euro/m3 bez PVN. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
(t.sk. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā) – 5,32
euro/m3 bez PVN (40,92 euro/t x 0,13 t jeb 130 kg, kas atbilst 1 m3 sadzīves atkritumu svaram), kopā
– 12,15 euro/m3 bez PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai būtiski nesarežģītu pašvaldības un atkritumu
apsaimniekotāju savstarpējo sadarbību, kā arī neradītu neizpratni iedzīvotājiem, ministrija lūdz
pašvaldībām laicīgi pārskatīt lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas maksām. Ja pašvaldībai ar
lēmumu ir noteikta viena maksa kā kopējā summa, ko veido visas šobrīd likumā noteiktās
komponentes, neatšifrējot tās, lēmumos ir nepieciešams veikt precizējumus, lai nodrošinātu, ka ar
2018.gada 1.janvāri pašvaldību lēmumi atbilstu Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 21.decembra atzinumu (prot.Nr.20, 3.§), atklāti balsojot,
ar 13 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav,
balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumu „Par Siguldas
pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (prot.Nr.19, 16.§)
un izteikt tā lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
„1. apstiprināt Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” maksu par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, – 6,83 euro/m3 bez PVN;”.
Domes sēdi turpina vadīt priekšsēdētājs U.Mitrevics.

6.§
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
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.§).
2017.gada 28.septembrī tika pieņemts lēmums „Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. –
2024.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot.Nr.17, 3.§). Attīstības
programmas 2018. – 2024.gadam publiskā apspriešana notika no 2.oktobra līdz 2.novembrim ar
publiskās apspriešanas sanāksmi 5.oktobrī.
2017.gada 22.novembrī saņemts Rīgas plānošanas reģiona pozitīvs atzinums par Siguldas
novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam redakciju.
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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”.
Pašreizējās situācijas raksturojumā pie katras jomas sniegts novērtējums gan no iedzīvotāju
anketēšanas rezultātiem, gan no tematiskām darba grupām, kā arī izvērtējot publiskās apspriešanas
rezultātā saņemtos iesniegumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 22.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 68.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 7.decembra atzinumu (prot.Nr.18, 3.§) un Finanšu
komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 1.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmu 2018.-2024.gadam;
2. lēmumu publicēt Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un vietējos
laikrakstos, kā arī ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

7.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos
noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Sakarā ar nepieciešamību precizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra
iekšējos noteikumus „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā”, paplašinot to personu loku, kuras var saņemt Siguldas novada pašvaldības
finansējumu sporta pasākumu organizēšanai, paredzot iespēju finansējumu sporta pasākumu
organizēšanai piešķirt arī Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām, ir sagatavots lēmuma
projekts.
Pamatojoties uz minēto un likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu un 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 16.novembra
atzinumu (prot.Nr.17, 1.§) un Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 3.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos
Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” šādus grozījumus:
1. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
„36. Sporta pasākumu organizēšanas finansējums ietver Siguldas novada pašvaldības
finansējumu sporta pasākumu organizēšanai, uz kuru var pretendēt biedrības, nodibinājumi un
kapitālsabiedrības, kurās Siguldas novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja (turpmāk tekstā
– kapitālsabiedrības).”;
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2. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:
„36.1 Kapitālsabiedrības var pretendēt uz Siguldas novada pašvaldības finansējumu tādu sporta
pasākumu organizēšanai, kuri tiek organizēti sporta veidam atbilstošajā Siguldas novada
pašvaldības sporta bāzē ar mērķi veicināt Siguldas novada atpazīstamību, Siguldas novada
izglītības iestāžu mācību procesu, tai skaitā skolu sportu, un iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu.”;
3. papildināt noteikumus ar 36.2 punktu šādā redakcijā:
„36.2 Kapitālsabiedrība, ja saņemts attiecīgs komisijas atzinums, nodrošina iespēju Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem (izglītojamiem) piedalīties tās organizētajā
sporta pasākumā, nemaksājot dalības maksu. Šajā gadījumā Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu (izglītojamo) dalības maksas apmērs tiek norādīts pieteikumā un
izvērtēts, piešķirot finansējumu.”;
4. papildināt 37.punktu aiz vārdiem „biedrībām, nodibinājumiem” ar vārdiem „un
kapitālsabiedrībām”;
5. papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:
„37.1 Ja objektīvu iemeslu dēļ pieteikumu nav bijis iespējams iesniegt noteikumu 37.punktā
noteiktajā termiņā un ir saņemts attiecīgs komisijas atzinums, pieteikumu var iesniegt pēc
attiecīgā gada 15.oktobra, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms Siguldas novada pašvaldības budžeta
apstiprināšanas kārtējam gadam.”;
6. papildināt 40.punktu aiz vārdiem „sporta federācijas sacensību kalendārā” ar pieturzīmi
„komats” un vārdiem „, un uz kapitālsabiedrībām”;
7. papildināt 41.punktu aiz vārdiem „pasākuma pieteikums tālāk netiek skatīts.” ar teikumu
„Pielikums Nr.3 neattiecas uz kapitālsabiedrības iesniegtajiem pasākumiem.”;
8. izteikt 44.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„44.3.3. valdes locekļu un darbinieku atlīdzība, tai skaitā par pasākuma organizēšanu un ar
pasākuma norisi saistītu aktivitāšu nodrošināšanu, izņemot gadījumus, ja darba pienākumi
pasākuma nodrošināšanā nepārklājas ar darba pienākumiem biedrībā vai nodibinājumā, vai
kapitālsabiedrībā, ja pasākums kapitālsabiedrības darbiniekam ir papildu darbs;”.
9. izteikt 44.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„44.3.5. naudas balvas un dāvanu kartes, izņemot kapitālsabiedrībām, ja to nosaka
sacensību organizēšanas starptautiskie noteikumi.”;
10. papildināt noteikumus ar 57.punktu šādā redakcijā:
„57. Noteikumos paredzētais regulējums attiecībā uz kapitālsabiedrības tiesībām saņemt
finansējumu sporta pasākumu organizēšanai ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.”.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Priežu iela 4, Priežu iela 7,
Pulkveža Brieža iela 1, Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 1423, 8015 003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015 003 1412, 8015
003 1415, 8015 003 0115 apvienošanai un robežu pārkārtošanai
Ziņo: teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot AS „Mērniecības centrs MC”, reģistrācijas numurs 40003717132, sertificēta zemes
ierīkotājas Egila Krafta 2017.gada 24.novembra iesniegumu, kurā izteikts lūgums apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienību apvienošanai un robežu pārkārtošanai, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.100000121306 datiem nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 003 1412, kurš sastāv no
1 (vienas) zemes vienības ar adresi Priežu iela 4, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
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8015 003 1412, 1.0106 ha platībā, pieder kopīpašumā SIA „Tirdzniecības nams A2” 4900/5053
domājamās daļas un SIA „Circle K Latvia” 306/10106 domājamās daļas.
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumu „Par
lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela 1, 1A,
3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā,
Videmes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldas pilsētā
apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 3.§) apstiprināto lokālplānojumu (turpmāk tekstā –
lokālplānojums) zemes vienības ar adresi Priežu iela 4, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 003 1412 plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4),
Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
3. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz 29.11.2017 zemes vienībai ar adresi Priežu
iela 4, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1412, ir piešķirts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve ar NĪLM kodu 0601;
4. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000205795 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu Pulkveža Brieža iela
1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1415, kurš sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015
003 1415, platība 0,3917 ha, pieder kopīpašumā SIA „Tirdzniecības nams A2” 1416/3917
domājamās daļas un SIA „Circle K Latvia”, 2501/3917 domājamās daļas;
5. saskaņā ar lokālplānojumu zemes vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 1, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1415, plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta
infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23), un Publiskās apbūves (P24), teritorijas;
6. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem 29.11.2017 zemes vienībai ar adresi Pulkveža
Brieža iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1415, ir piešķirts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa ar NĪLM kodu 0501;
7. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000441199 datiem nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 003 0115,
kurš sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0115, platība 0,0645
ha, pieder kopīpašumā SIA „Tirdzniecības nams A2” 143/645 domājamās daļas un SIA „Circle
K Latvia” 502/645 domājamās daļas;
8. saskaņā ar lokālplānojumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0115 plānotā
(atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23), un
Publiskās apbūves (P24) teritorijas;
9. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem 29.11.2017 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 0115, ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa ar NĪLM kodu
0501;
10. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.631 datiem nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 003 1406, kurš sastāv
no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 003 1406, platība 0,2285 ha, pieder kopīpašumā SIA „Tirdzniecības
nams A2” 728/2285 domājamās daļas un SIA „Circle K Latvia” 1557/2285 domājamās daļas;
11. saskaņā ar lokālplānojumu zemes vienības ar adresi Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1406, plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta
infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23), un Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un
dabas (DA7) teritorijas;
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12. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem 29.11.2017 zemes vienībai ar adresi Pulkveža
Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1406, ir piešķirts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve ar NĪLM kodu 0601;
13. saskaņā ar 2017.gada 17.novembra uzziņu nekustamais īpašums ar nosaukumu Priežu iela,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1423, kurš sastāv no 1 (vienas) zemes
vienībās ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, platība 0,24 ha, ir Siguldas novada pašvaldības
valdījumā un ir iekļauts Siguldas novada pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā pamatojoties
uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta ceturto daļu un 101 pantu;
14. saskaņā ar lokālplānojumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423, plānotā
(atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23) un
apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
15. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz 29.11.2017 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 1423 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101;
16. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000153807 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu Priežu iela 7,
Sigulda, kadastra numurs 8015 003 1422, kurš sastāv no sastāv no 2 (divām) zemes vienībām –
zemes vienības ar adresi Priežu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 003
1422, platība 0,265 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1421, platība
0,0491 ha, pieder Siguldas novada pašvaldībai;
17. saskaņā ar lokālplānojumu zemes vienības ar adresi Priežu iela 7, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 003 1422, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1421
plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P25), un
Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
18. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz 29.11.2017 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 1422 un 8015 003 1421 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
individuālo dzīvojamo māju apbūve ar NĪLM kodu 0601;
19. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000441198 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu Mazā Saules iela,
Sigulda, kadastra numurs 8015 003 0116, kurš sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 0167, platība 0,3695 ha, pieder Siguldas novada pašvaldībai;
20. saskaņā ar lokālplānojumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0167 plānotā
(atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23),
apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
21. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz 29.11.2017 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 0167 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101;
22. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu;
23. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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;
24. saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.4.apaķpunktu zemes ierīkotājs izstrādā projektu un saskaņo to ar
ierosinātāju un projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašniekiem, ja tie nav projekta
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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, 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, kā arī saskaņā ar 28.punktu, ja projektu
apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus,
tostarp lēmumu par adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot
jaunu adresācijas objektu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu un
lēmumu par starpgabala statusa atcelšanu, ja tāds ir bijis noteikts zemes reformu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
25. saskaņā Ministru kabineta 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.apakšpunkts nosaka, ka
lietošanas mērķis tiek noteikts, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
26. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi" 9. punktā
teikts, ka pašvaldības dome vai pašvaldības kompetenta institūcija bez personas piekrišanas,
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav
piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām, un 11.punktā noteikts, ka apbūvei paredzētai zemes
vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai un, ja nepieciešams, adresi apbūvei
paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību, kā arī adresācijas
objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos
objektus;
27. 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;
28. 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. un 22.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.4., 25., 26. un 28. punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu un 16.1.apakšpunktu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi" 2.9.apakšpunktu, 9. un
11.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr. 21 „Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024.gadam” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējuma
Grafisko daļu, III. sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.10, 5.3 sadaļu, Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.37 „Lokālplānojuma zemes
vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela
16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža
Brieža ielas daļai Siguldas pilsētā, izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 15, 3.§), Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 7.decembra atzinumu (prot.Nr.18, 4.§), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt sertificētas zemes ierīkotāja Egila Krafta (sertifikāts Nr. BA381, derīgs līdz 13.06.2021)
2017. gada 17. novembrī plkst. 12:12:53 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu ar
nosaukumu „Priežu iela, Mazā Saules iela, Priežu iela 4, Priežu iela 7, Pulkveža Brieža iela 1,
Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8015 003 1423, 8015
003 1422, 8015 003 1421, 8015 003 0167, 8015 003 1412, 8015 003 1415, 8015 003 0115, 8015
003 1406 apvienošanai un savstarpējo robežu pārkārtošanai, ar mērķi izveidot piecas zemes
vienības;
2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1412 daļas 0,9689 ha platībā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1406 daļas 0,0090 ha platībā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 0115 daļas 0,0091 ha platībā un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8015 003 1415 daļas 0,1389 ha platībā izveidot zemes vienību ar pirmsreģistrētu kadastra
apzīmējumu 8015 003 0090, platība 1,1259 ha (plānotā zemes vienība zemes ierīcības projekta
Nr. 1.), kuru saglabāt īpašuma ar kadastra numuru 8015 003 1412 sastāvā;
3. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 1412 piešķirt nosaukumu Mazā Saules iela
4, Sigulda, Siguldas novads;
4. plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0090 piešķirt adresi
Mazā Saules iela 4, Sigulda, Siguldas novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
komercdarbības objektu apbūve ar NĪLM kodu 0801, platība 1,1259 ha;
5. adrešu reģistrā likvidēt adresi Priežu iela 4, Sigulda, Siguldas novads;
6. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1412 daļas 0,0306 ha platībā, no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1406 daļas 0,1559 ha platībā, no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8015 003 0115 daļas 0,0502 ha platībā un no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 1415 daļas 0,2495 ha platībā izveidot zemes vienību ar pirmsreģistrētu
kadastra apzīmējumu 8015 003 0091, platība 0,4862 ha (plānotā zemes vienība zemes ierīcības
projekta Nr. 2), kuru saglabāt īpašuma ar kadastra numuru 8015 003 1406 sastāvā;
7. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 1406 piešķirt nosaukumu Mazā Saules iela
4, Sigulda, Siguldas novads;
8. plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0091 piešķirt adresi
Mazā Saules iela 2, Sigulda, Siguldas novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
komercdarbības objektu apbūve ar NĪLM kodu 0801, platība 0,4862 ha;
9. adrešu reģistrā likvidēt adresi Pulkveža Brieža iela 1, Sigulda, Siguldas novads;
10. adrešu reģistrā likvidēt adresi Pulkveža Brieža iela 3, Sigulda, Siguldas novads;
11. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0167, platība 0,3695 ha, no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1406 daļas 0,0636 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 0115 daļas 0,0052 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
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8015 003 1415 daļām 0,0033 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1412
daļas 0,0084 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1421 daļas 0,0456
ha platībā un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1422 daļas 0,0303 ha platībā
izveidot zemes vienību ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0092, platība 0,5259 ha
(plānotā zemes vienība zemes ierīcības projekta Nr. 3), kuru saglabāt īpašuma ar kadastra numuru
8015 003 0116 sastāvā;
12. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 1406 piešķirt nosaukumu Mazā Saules iela,
Sigulda, Siguldas novads;
13. plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0091 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101, platība 0,5259 ha;
14. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423 ar aptuveno platību 0,24 ha platībā, no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1412 daļām ar platību 0,0027 ha platībā, no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1421 daļas ar platību 0,0035 ha platībā un no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1422 daļas ar platību 0,0399 ha platībā izveidot
zemes vienību ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0094, platība 0,2861 ha (plānotā
zemes vienība zemes ierīcības projekta Nr. 5), kuru saglabāt īpašuma ar kadastra numuru 8015 003
1423 sastāvā;
15. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 1423 saglabāt nosaukumu Priežu iela,
Sigulda, Siguldas novads;
16. plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0094 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101, platība 0,2861 ha;
17. plānotās zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0094 kopējā platība var
tikt precizēta kadastrālās uzmērīšanas laikā;
18. pēc zemes vienības daļu pārkārtošanas nekustamais īpašums ar nosaukumu Priežu iela 7, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra numurs 8015 003 1422, sastāv no 1 (vienas) plānotās zemes vienības ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0093 0,1563 ha platībā (plānotā zemes vienība
zemes ierīcības projekta Nr.4);
19. plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0093 saglabāt adresi
Priežu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
komercdarbības objektu apbūve ar NĪLM kodu 0801, platība 0,1563 ha.

9.§
Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu Leona Paegles ielā 19 un 21, Jāņa Poruka ielā 11,
12A, 13 un 14, Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no
Ainas ielas, Jāņa Poruka ielai un Leona Paegles ielai, Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas numurs 40003388748, teritorijas attīstības plānošanas
nozares vadītājas 2017.gada 13.novembra iesniegumu ar lūgumu sniegt informāciju par iespējām
turpināt vai pārtraukt lokālplānojuma izstrādi, dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa lēmumu „Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.6, 13.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajiem
īpašumiem Leona Paegles ielā 21, Leona Paegles ielā 19, Jāņa Poruka ielā 14, Jāņa Poruka ielā 13,
Jāņa Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka ielā 11, Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu
8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona Paegles ielā Siguldā, Siguldas
novadā, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītāja;
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2. 2016.gada 8.aprīlī Siguldas novada pašvaldība ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA „Metrum” ir
noslēgusi vienošanos Nr.3 „Par grozījumiem 2013.gada 14.oktobra līgumā Nr.90-13-00019”, kur
7.punktā minēts, ka puses vienojas, ka lokālplānojuma izstrāde tiks turpināta pēc pasūtītāja
rakstiska paziņojuma saņemšanas par lokālplānojuma izstrādes turpināšanu;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 14.decembra lēmumu „Par Siguldas
novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu darba uzdevuma apstiprināšanu”
(prot.Nr.20, 17.§) un Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu „Par
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”
(prot.Nr.13, 44.§) ir uzsākta Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu
izstrāde;
4. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta ceturto daļu vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu izmaiņas izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus vai kā
lokālplānojumu atbilstoši šā likuma 24.panta trešajai daļai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta
ceturto daļu un 24.panta pirmo daļu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 7.decembra
atzinumu (prot.Nr.18, 5.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izbeigt lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Leona Paegles ielā 21, Leona
Paegles ielā 19, Jāņa Poruka ielā 14, Jāņa Poruka ielā 13, Jāņa Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka ielā 11,
Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa
Poruka ielā, Leona Paegles ielā Siguldā, Siguldas novadā.

10.§
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: izpilddirektore J.Zarandija
Sakarā ar Administratīvās komisijas locekles Ritas Balodes ilgstošu prombūtni, kā arī ņemot
vērā Siguldas novada pašvaldības domes Sociālā dienesta darbinieces Gitas Dišereites iesniegumu par
iekļaušanu Administratīvās komisijas locekļu sastāvā, nepieciešams lemt par izmaiņām
Administratīvās komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu
(prot.Nr.19, 1.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā „Par
Administratīvās komisijas izveidošanu” (prot.Nr.13, 4.§):
1. izslēgt no Administratīvās komisijas sastāva komisijas locekli Ritu Balodi no 2017.gada
22.decembra;
2. ievēlēt Administratīvās komisijas sastāvā Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
darbinieci Gitu Dišereiti no 2017.gada 22.decembra.
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11.§
Par dzīvokļa īpašuma „Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 11.decembra Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.19, 2.§) un 2017.gada 9.novembra Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.19, 14.§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
10.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 4.§), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašums „Jaunsētas”-3, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 900 0662, kas sastāv no dzīvokļa 16,5 m2
platībā un kopīpašuma domājamās 165/1593 daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, izsoles
noteikumus;
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.

12.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 22.novembra Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.18, 1.§), Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra sēdes lēmumu „Par līdzdalības izbeigšanu SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”” (prot.Nr.15,
24.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktā un 21.panta pirmās daļas
27.punktā noteikto, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
141.pantu, Komerclikuma 189.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19,
5.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,
reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011, 1211 kapitāla daļas;
2. noteikt SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24,
Rīga, LV-1011, 1211 kapitāla daļu nosacīto cenu – 1 726 euro (viens tūkstotis septiņi simti
divdesmit seši euro), t.sk. PVN 21% 105 euro (viens simts pieci euro);
3. apstiprināt SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pārdošanas izsoles noteikumus;
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4. nedēļas laikā no izsoles noteikumu apstiprināšanas nosūtīt izsoles noteikumus SIA „Rīgas
Apriņķa Avīze”, reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011,
valdei un dalībniekiem;
5. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas RENAULT THALIA ar
valsts numuru FV 9948 – nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada
22.novembra lēmumu (prot.Nr.17, 3.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – automašīnu RENAULT THALIA, valsts reģistrācijas numura zīme FV9948, – dome
konstatē:
1. automašīna RENAULT THALIA, valsts reģistrācijas numura zīme FV 9948,
2006.izlaiduma gads, šasijas Nr.VF1LB2U0535699349, pieder Siguldas novada
pašvaldībai;
2. automašīnas RENAULT THALIA, valsts reģistrācijas numura zīme FV 9948,
grāmatvedības uzskaitē ir pilnībā amortizēta, un tās bilances vērtība ir 0,00 euro. Ņemot
vērā automašīnas nolietojumu un paredzamās tālākās uzturēšanas izmaksas, tās turpmāka
izmantošana uzskatāma par nelietderīgu;
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Automašīna RENAULT THALIA nav nepieciešama Siguldas novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3. un
6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto
daļu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 6.§), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai automašīnu RENAULT THALIA, valsts reģistrācijas numura zīme FV
9948;
2. pasūtīt automašīnas RENAULT THALIA novērtēšanu sertificētam vērtētājam;
3. noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldības kustamās mantas izsoles procedūru.
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14.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT ar valsts
numuru GH 5822 – nodošanu atsavināšana
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada
22.novembra lēmumu (prot.Nr.17, 2.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – automašīnu FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme GH 5822, – dome
konstatē:
1. automašīna FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme GH 5822,
2007.izlaiduma gads, šasijas Nr.WF0SXXBDFS6R55129, pieder Siguldas novada
pašvaldībai;
2. automašīna FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme GH 5822, grāmatvedības
uzskaitē ir pilnībā amortizēta, un tās bilances vērtība ir 0,00 euro. Ņemot vērā
automašīnas nolietojumu un paredzamās tālākās uzturēšanas izmaksas, tās turpmāka
izmantošana uzskatāma par nelietderīgu;
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Automašīna FORD TRANSIT nav nepieciešama Siguldas novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3. un
6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto
daļu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 7.§), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai automašīnu FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme GH
5822;
2. pasūtīt automašīnas FORD TRANSIT novērtēšanu sertificētam vērtētājam;
3. noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldības kustamās mantas izsoles procedūru.

15.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā,
atsavināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi 2017.gada 11.decembra Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas lēmumu (prot.Nr. 19, 3.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
zemes gabalu Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 0043, kas sastāv
no zemes gabala 0,0089 ha platībā un A.L. 2017.gada 3.maija iesniegumu, dome konstatē:
1. zemes gabals Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 0043,
sastāv no zemes vienības 0,0089 ha platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

uz pašvaldības vārda Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000570639;
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2008.gada 26.novembra lēmumu „Par zemes
vienībām, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra sistēmā” (prot.Nr.24,
7.§) un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu a) apakšpunktu
zemes gabals Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 0043, ir
zemes starpgabals;
zemes gabals atrodas Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, vēsturiskā zemes fonda
Nr.F741 sastāvā kopā ar zemes vienību ar kadastra numuru 8015 002 4022, adresē Šveices iela
8A, Sigulda, Siguldas novadā;
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu
„Grafiskā daļa” un III. sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamā
īpašuma Šveices ielā 8B, Sigulda, Siguldas novads, ar platību 0,0089 ha, kadastra numurs 8015
002 0043, plānotā/atļautā izmantošana ir zaļumvietas (Z);
Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja zemes gabala Šveices ielā
8B, Siguldā, Siguldas novadā, novērtēšanu;
SIA „Arco Real Estate”, reģ.Nr. 40003323328, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A-1, Rīga,
LV-1011, 2017.gada 27.okotbrī novērtēja zemes gabalu Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas
novadā, un tā iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 220 euro (divi simti divdesmit euro)
apmērā. Zemes gabala novērtēšanas izdevumi sastāda 96,67 euro (deviņdesmit seši euro, 67
centi), t.sk. PVN;
zemes gabala Šveices ielā 8B , Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 0043, kas
sastāv no zemes vienības 0,0089 ha platībā, nosacītā cena tiek noteikta 316,67 euro (trīs simti
sešpadsmit euro un 67 centi), kas sastāv no tirgus vērtības 220 euro (divi simti divdesmit euro)
un izdevumiem par nekustamā īpašuma novērtēšanu 96,67 euro (deviņdesmit seši euro, 67
centi) t.sk. PVN;
zemes gabals Šveices ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 0043, kas sastāv
no zemes vienības 0,0089 ha platībā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 11.punktu, 2¹.panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu
(prot.Nr.19, 8.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Šveices ielā 8B, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 0043, kas sastāv no zemes vienības 0,0089 ha
platībā, par nosacīto cenu 316,67 euro (trīs simti sešpadsmit euro un 67 centi);
apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Šveices ielā 8B, Siguldā,
Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojumu;
zemes gabala atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai;
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
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16.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālās komitejas 2017.gada
13.decembra atzinumu (prot. Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu
(prot.Nr.19, 9.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā””;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
17.§
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 nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī lai precizētu
atsevišķu jautājumu darba organizāciju, ir sagatavoti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”. Ar
saistošajiem noteikumiem precizēti pašvaldības komisiju nosaukumi; saistošie noteikumi papildināti
ar papildjautājumu izskatīšanas kārtību komiteju un domes sēdēs; par vienu gadu pagarināts termiņš,
ar kuru Siguldas novada Pašvaldības policijai jāuzsāk darbība iestādes statusā; noteikts regulējums,
kas paredz, ka personas, kas piedalās domes vai komitejas sēdē video un audio ierakstus sēžu zālē var
veikt tikai informējot sēdes vadītāju.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 10.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), 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.
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18.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par
Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo: izpilddirektore J.Zarandija
Lai uzlabotu Siguldas novada Pašvaldības policijai likumā noteikto pienākumu izpildi, ar
2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.20 „Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 129.punktu noteikts, ka 8.22.apakšpunkts (Pašvaldības funkciju realizēšanai
Pašvaldības pakļautībā saskaņā ar šo nolikumu ir šādas Pašvaldības iestādes [..] Pašvaldības policija)
stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. Tātad struktūrvienība turpinās savu darbību novada
administratīvajā teritorijā kā iestāde, kas atradīsies Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora
pakļautībā.
Sakarā ar to, ka iepriekšminētās reorganizējas veikšanai ir nepieciešams papildu laiks, ir
priekšlikums pagarināt iestādes statusa noteikšanas termiņu līdz 2019.gada 1.janvārim.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.397 „Pašvaldības policijas paraugnolikums”, Finanšu komitejas
2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 13.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā „Par Siguldas
novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu”(prot.Nr.1, 15.§) šādus grozījumus:
1. izteikt lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā:
„apstiprināt Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikumu, kas stāsies spēkā 2019.gada
1.janvārī.”;
2. izteikt lēmuma pielikuma „Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums” 48.punktu
šādā redakcijā”:
„48. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.”.

19.§
Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu darbību maksas pakalpojumu sniegšanā Siguldas
novadā, kā arī administratīvo procesu optimizēšanu, ir sagatavots lēmuma projekts par Siguldas
novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem
Nr.333 „Kārtībā, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 2015.gada 30.septembra Siguldas novada
pašvaldības noteikumiem Nr.15 „Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas
kārtība” (prot.Nr.15, 13.§), Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 14.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
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E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:

I.Zagorska,

J.Zilvers,

M.Zīverts,

apstiprināt ar 2018.gada 2.janvāri Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi pielikumā pievienotajā redakcijā.

20.§
Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas pusdienu izmaksām iestādes
darbiniekiem
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolā ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība.
Pamatojoties uz veikto aprēķinu, vienas pusdienu ēdienreizes cena ir 1,71 euro bez PVN.
Siguldas novada pašvaldības skolās, kurās pēc iepirkuma veikšanas, kompleksās pusdienas
skolēniem nodrošina ēdinātājs kā ārpakalpojuma sniedzējs, maksa par ēdienreizi ir noteikta 1,42 euro.
Izmaksu atšķirības izskaidrojamas ar to, ka Mores pamatskolā ir mazs skolēnu skaits un nav iespējama
ekonomija no apjoma, kā tas ir citās Siguldas novada pašvaldības skolās.
Vadoties no iepriekšminētajiem apsvērumiem, lai nodrošinātu vienlīdzības principu novada
skolēniem, arī Mores pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina pašvaldība, izvērtējot Finanšu pārvaldes
saskaņoto Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma aprēķinu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
2015.gada 30.septembra Siguldas novada pašvaldības noteikumiem „Siguldas novada pašvaldības
maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība”, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 1.daļas
12.apakšpunktu un Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības
nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa
maksāšanai un administrēšanai” 30.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 13.decembra
atzinumu (prot.Nr.15, 2.§), Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 15.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt izcenojumu Mores pamatskolā maksai par pusdienām 1,42 euro (viens euro un 42
centi) izglītojamajiem (pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots). Izcenojumu starpību –
0,29 euro (nulle euro un 29 centi) segt no pašvaldības budžeta;
2. apstiprināt izcenojumu Mores pamatskolā maksai par pusdienām 1,71 euro (viens eiro un
septiņdesmit viens cents) skolas pedagogiem un darbiniekiem (pievienotās vērtības nodoklis
netiek piemērots);
3. noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

21.§
Par atbalstu jaunas izglītības programmas „Populārā un džeza mūzika” izveidei Siguldas
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziņo: Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktora p.i. J.Bimbere
Siguldas novada pašvaldībā 31.oktobrī saņemts Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktora p.i.
Jolantas Bimberes iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju izveidot skolā jaunu nodaļu (programmu)
„Populārā un džeza mūzika”. Kā pamatojums minēts tas, ka skolā jau strādā vai gatavojas uzsākt darbu
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populārās un džeza mūzikas jomā zinoši pedagogi. Siguldas novadā vēsturiski ir spēcīgas tradīcijas
populārās un džeza mūzikas kolektīvu un grupu darbībā, jaunas nodaļas (programmas) izveide
spēcinātu jau esošās kopienas tradīcijas un veicinātu jaunu tradīciju veidošanos. Tas ir būtiski
kontekstā ar jaunā Siguldas novada Kultūras centra darbības uzsākšanu, jaunu skatuves platformu
Siguldas pils kompleksā.
Nodaļu plānots atvērt 2018.gada septembrī, uzņemot 12 audzēkņus.
Lēmuma pielikumā pievienota tāme ar nepieciešamajām izmaksām instrumentu iegādei un
pedagogu atalgojumam 2018.gada četriem mēnešiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma
29.pantu un 471.pantu, Izglītības un kultūras komitejas 2017.gada 13.decembra atzinumu (prot.Nr.15,
4.§), Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 16.§), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. atbalstīt jaunas izglītības programmas „Populārā un džeza mūzika” izveidi Siguldas Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis” un uzdot direktora p.i. Jolantai Bimberei veikt programmas izstrādi un
licencēšanu;
2. plānojot Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” 2018.gada budžetu, paredzēt tajā papildu
izdevumus mūzikas instrumentu iegādei un pedagogu darba samaksai 2018./2019.mācību gadā
četriem mēnešiem saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto tāmi.

22.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas
izglītības programmas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējam” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Lai varētu savlaicīgi noteikt pašvaldības līdzfinansējuma summu privātām pirmsskolas
izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ir nepieciešams veikt grozījumus
Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību,
kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”, kas turpmāk paredzētu, ka
līdzfinansējuma summas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējiem tiek noteiktas ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu, ņemot vērā iepriekšēja
budžeta gada vidējās izmaksas Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu, Izglītības un kultūras komitejas
2017.gada 13.decembra atzinumu (prot.Nr.15, 3.§), Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 17.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās R.Ādamsons, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā
Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas privātai izglītības iestādei
un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem””;
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2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
Ziņo: nodokļu administratore K.Bērze
Siguldas novada pašvaldības dome 11.10.2017.ir saņēmusi A.R. 09.10.2017. iesniegumu par
Siguldas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 21.06.2017. nekustamā īpašuma nodokļa
(turpmāk tekstā – NĪN) maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanu, kurā tiek apstrīdēts papildaprēķins par
2016.gadā neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamam īpašumam [adrese] un lūdz
atcelt papildnodokļa likmes piemērošanu bijušajiem īpašuma [adrese] īpašniekiem A.R., M.L. un R.J.
Apstrīdēšanas pamatojums – īpašums [adrese] nepieder A.R. kopš 2016.gada 25.augusta. NĪN
par 2016.gadu samaksāts pirms īpašuma pārdošanas. Pašvaldība nav ievērojusi Likuma 6.pantā
maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņu un papildaprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi nosūtījusi 2017.gada jūnijā.
Dome konstatē:
1.1. pamatojoties uz ierakstu Nr.2.2. Mores pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000475654
II.daļas 1.iedaļā, A.R. bija nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo [adrese]. Pamatojoties uz
Rīgas rajona zemesgrāmatas tiesneša 02.09.2016. lēmumu (pamats 25.08.2016.pirkuma līgums), A.R.
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], ir izbeigušās;
1.2. saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā - Likums) 6.panta pirmo
daļu Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa
maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas
paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. Nodokļa maksāšanas
paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā
taksācijas gada 15.februāris;
1.3. pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā noteikto, ka
nodokļu administrācija papildus aprēķina nodokļus saskaņā ar konkrēto nodokļu likumiem, ja,
nosakot nodokļu maksājumu apmēru, ir pārkāpti likumi, Ministru kabineta noteikumi vai vietējo
pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī samazina nodokļa maksājuma apmēru triju gadu laikā pēc
likumā noteiktā maksāšanas termiņa, konstatējot, ka par nekustamo īpašumu [adrese] ir veikts
papildlikmes aprēķins par 2016.gadā neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, taču
adresātiem nav nosūtīts maksāšanas paziņojums, 2017.gada 21.jūnijā ir sagatavojusi un nosūtījusi A.R.
maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam, Nr. 17-12926, par 2016.gadā
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamam īpašumam [adrese], nosakot
maksāšanas termiņus 15.08.2017., 15.11.2017, kā arī īpašuma kopīpašniekiem M.L. maksāšanas
paziņojums Nr.17-12925, R.J. maksāšanas paziņojums Nr.17-12924;
1.4. Pašvaldībā 10.08.2017. saņemts A.R. 09.10.2017. iesniegums par Pašvaldības 21.06.2017. NĪN
maksāšanas paziņojuma Nr.17-12926 apstrīdēšanu;
1.5. saskaņā ar Likuma 10.panta pirmo daļu, kur noteikts, ka pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši
normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja
rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās
nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību, Pašvaldība 08.09.2017. A.R. nosūtījusi skaidrojumu
par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei;
1.6. Pašvaldība jautājumā par neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes aprēķināšanu un
nosūtīšanu adresātam ir konsultējusies ar Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Pašvaldību savienību,
kuri norāda, ka Likumā nav atrunāts izņēmums par nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos un
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izbeigšanos attiecībā uz neapstrādātu lauksaimniecības zemi, līdz ar to darbojas vispārējā norma, kas
noteikta Likuma 7.pantā, proti: Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo taksācijas gadu;
1.7. 10.11.2017. Pašvaldība nosūtīja A.R. vēstuli par tā 2017.gada 11.oktobra sūdzības izskatīšanas
termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 29.decembrim;
1.8. 24.11.2017.Pašvaldība nosūtīja A.R. vēstuli par viedokļa sniegšanu, un 05.12.2017. tika saņemta
atbilde, kurā izklāstīts, ka īpašums netika apsaimniekots fizisku un finansiālu iemeslu dēļ;
2. izvērtējusi lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Siguldas novada pašvaldības dome secina:
2.1. Likuma 3.panta pirmā prim daļa noteic, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5
procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība
nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības
ierobežojumi. Minēto papildlikmi piemēro arī tad, ja pašvaldība neapstrādātai lauksaimniecībā
izmantojamai zemei ir noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos saistošajos noteikumos
saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Likuma 3.panta pirmā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa
likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos un nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5
procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja
nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Saskaņā ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” nekustamā īpašuma nodokļa likme par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 3% no kadastrālās vērtības. Kopējā likme
par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 4.5% no kadastrālās vērtības;
2.2. Likuma izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 30 procentu no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantoti
lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu
un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī. Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr. 635
“Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz
informāciju par to” noteiktas pazīmes, pēc kurām atzīstams, ka zeme netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī;
2.3. lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju
par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām. Saskaņā ar Likumu nodokļa
maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir
nākamā taksācijas gada 15.februāris;
2.4. saskaņā ar Likumu par nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona,
kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Savukārt Likuma
7.pantā noteikts, ka „Nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma
tiesību vai valdījuma tiesību rašanos”, kā arī ka „Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās”. Likumā
nav atrunāts izņēmums par nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos un izbeigšanos attiecībā uz
neapstrādātu lauksaimniecības zemi, līdz ar to darbojas vispārējā norma, kas noteikta Likuma 7.pantā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka likumdevējs nav noteicis citu maksāšanas pienākuma kārtību,
bet atrunājis, ka maksāšanas paziņojumu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi var
izsūtīt līdz nākamā taksācijas gada 15.februārim, tiek secināts, ka nodokļu maksāšanas pienākums ir
tam īpašniekam, kas kā īpašnieks Zemesgrāmatā ir reģistrēts konkrētā taksācijas gada sākumā.
Vienlaikus konstatējams, ka nav pamatots arī nodokļu maksātāja apgalvojums, ka uz 25.08.2016.
nodokļu maksātājs nebija īpašnieks un nevarēja sakopt īpašumu, jo saskaņā ar likumu tas bija jāizdara
līdz 01.09.2016. un ko varēja izdarīt līdz īpašuma pārdošanai. Papildus tika konstatēts, ka arī
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2015.gadā šis īpašums nebija uzturēts labā lauksaimniecības stāvoklī un bija veikts papildaprēķins par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
2.5. no iepriekš minētā izriet, ka, gadījumā ja darījums noticis 2016.gadā, personai jāsamaksā
nekustamā īpašuma nodoklis par visu 2016.gadu. Saskaņā ar Likumu nekustamā īpašuma nodokļa
likme zemei ir 1.5% no kadastrālās vērtības, savukārt, ja ir konstatēts, ka šī zeme ir neapstrādāta,
nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3%, kurus pašvaldība var aprēķināt tikai pēc Lauku atbalsta
dienesta atsūtītajiem datiem (pēc 20.novembra) un maksāšanas paziņojumus izsūtīt līdz nākošā gada
15.februārim, nosakot maksāšanas termiņus saskaņā ar Likuma 6.panta trešo daļu. Kā arī saskaņā ar
Likumu tiek aprēķināta papildlikme 1,5% no kadastrālās vērtības kā to noteicis likumdevējs. Līdz ar
to, nekustamā īpašuma nodokļa likme par zemi 2016.gadā ir 4.5% no kadastrālās vērtības par zemes
platību, kas konstatēta kā neapstrādāta un ir samaksāta daļēji no aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par 2016.gadu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta trešo daļu, sesto daļu, 4.panta pirmo un pirmo prim
daļu, 6. panta pirmo prim daļu, Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo
daļu un otrās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 18.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
noraidīt A.R. 2017.gada 9.oktobra iesniegumu par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada
21.jūnija nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu Nr.17-12926, Nr.17-12925, Nr.1712924 apstrīdēšanu, kurā tiek apstrīdēts papildaprēķins par 2016.gadā neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi nekustamam īpašumam [adrese] un lūgts atcelt papildnodokļa likmes piemērošanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa pamet domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās 13 deputāti.
24.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: nodokļu administratore K.Bērze
Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzēšanu personām, kuru kopējā parāda summa nepārsniedz 15 euro, pamatparāda summa ir
vecāka par trim gadiem, un personai iepriekš nav uzsākts parāda piedziņas process, dome konstatē:
1. likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības;
2. likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā
parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro;
3. likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests
vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 19.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 619,18 euro (seši simti deviņpadsmit euro un
18 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāda summa 320,45 euro, nokavējuma nauda 298,72
euro, saskaņā ar Zemes un nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu;
2. ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi
ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina
palielināties nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda – 0,05% par katru
nokavēto dienu –, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā pieaugušo nokavējuma
naudu;
3. publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

25.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: nodokļu administratore K.Bērze
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu – nodokļu
parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas vai nokavējuma naudas.
Minētā likuma 25.panta 3.daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 33.panta pirmo daļu, ja kāds no
administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskās personas nāve u.c.), iestāde vai tiesa var
aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.
LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments lietā Nr.A42485408 SKA594/2009 norādīja, ka piemērojot APL 33.panta pirmo daļu – administratīvais process tiek apturēts, un
mirusī fiziskā persona tiek aizstāta ar tiesību pārņēmēju. Mantojumā ietilpstošo tiesību pārņemšana
notiek ar mantojuma pieņemšanu (Civillikuma 701.pants).
No augstāk minētā izriet, ka piedziņas darbības mirušai personai tiek apturētas līdz ar miršanas
brīdi un kad ir noskaidrots mantinieks, šo personu aizstāj ar viņa tiesību pārņēmēju.
Siguldas novada pašvaldības dome konstatē, ka pielikumā minētās personas – nodokļu
maksātāji – ir miruši, šīm personām uz lēmuma pieņemšanas brīdi zemesgrāmatā nav reģistrēti
nekustamie īpašumi Siguldas novadā, Siguldas novada pašvaldība pielikumā minētajām personām nav
pieteikusi kreditora prasījumus – nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” vai arī uz sludinājuma brīdi mirušai personai nav bijis nodokļa parāds, bet saskaņā ar
ierakstiem zemesgrāmatas nodalījumos, mantiniekiem ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
nākošajiem taksācijas gadiem, bet mantojuma atstājējs, kuram ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds,
nav aizstāts ar tiesību pārņēmēju triju gadu laikā no mantojuma apliecības izdošanas vai tiesas lēmuma
pieņemšanas.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Siguldas novada pašvaldības dome secina, ka pielikumā
minētajām personām nodokļu parādus nav iespējams piedzīt no mantiniekiem, kā arī mantojuma
atstājējs, kuram ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, nav savlaicīgi aizstāts ar tiesību pārņēmēju, kā
rezultātā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda pielikumā minētajām personām, ir
objektīvi neatgūstami un ir jādzēš.
Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05%
par katru nokavēto dienu –, pašvaldībai atļauts dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā pieaugušo
nokavējuma naudas apmēru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 20.§), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 5487,87 euro un ar to saistīto
nokavējuma naudu 5482,15 euro, kopsummā 10 970,02 euro (desmit tūkstoši deviņi
simti septiņdesmit euro un 2 centi) saskaņā ar pielikumu;
2. publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.

26.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: nodokļu administratore K.Bērze
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Siguldas
novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos
aktos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājiem, ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Siguldas novada pašvaldības dome konstatē, ka Latvijas
Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk tekstā – izdevums) publicētas ziņas par
šādu juridisko personu izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:
1. 21.07.2016. izdevumā publicēta ziņa par SIA „Ekspo IM”, reģ.Nr.41203016912, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena
mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par
likvidatora iecelšanu. Līdz 19.09.2016. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona
32

2.

3.

4.

5.

6.

7.

nav iesniegusi reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav
pasludināts maksātnespējas process. 2016.gada 19.septembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma
reģistra lēmums Nr.19-10/170927, ar kuru nolemts izslēgt SIA „Ekspo IM”,
reģ.Nr.41203016912, no komercreģistra;
09.02.2016. izdevumā publicēta ziņa par Rīgas rajona I.V. individuālā daudznozaru
uzņēmuma „DORKADA”, reģ.Nr.40002067498, darbības izbeigšanu un likvidācijas
procesa uzsākšanu. Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī
paziņojuma publicēšanas dienas. Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora
prasījumu, un 2016.gada 17.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.65/79546/1, ar kuru nolemts izslēgt Rīgas rajona I.V. individuālo daudznozaru uzņēmumu
„DORKADA”, reģ.Nr.40002067498, no komercreģistra;
04.11.2008. izdevumā publicēta ziņa par Uzņēmējdarbības Dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvās sabiedrības „Gaujaskrasts”, reģ.Nr.400035432222, pamatojoties uz biedru
kopsapulces 19.10.2008. lēmumu par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju. Kreditoru
prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.
Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora prasījumu.
2009.gada 26.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-5/74357, ar kuru
nolemts izslēgt Uzņēmējdarbības Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības
„Gaujaskrasts”, reģ.Nr.400035432222, no komercreģistra;
2015.gada 8.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums par ārvalsts komersanta
filiāles izslēgšanu no komercreģistra, ar kuru nolemts izslēgt NORDEA BANK FINLAND
PLC Latvijas Filiāle, reģ.Nr.40003486767, no komercreģistra;
25.06.2014. izdevumā publicēta ziņa par SIA „SIGULDA WOODWORKING LTD”,
reģ.Nr.50003484471, darbības izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības
likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt
komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Līdz 30.05.2017. neviena
sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram pieteikumu par
likvidatora iecelšanu, un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2017.gada 3.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/62181, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „SIGULDA WOODWORKING LTD”, reģ.Nr.50003484471, no
komercreģistra;
15.05.2006. izdevumā publicēta ziņa par SIA „DALIJA”, reģ.Nr.40003441269, darbības
izbeigšanu. Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī
paziņojuma publicēšanas dienas. Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora
prasījumu.
2008.gada 17.decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-5/183708, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „DALIJA”, reģ.Nr.40003441269, no komercreģistra.
SIA „Senlejas Parks”, reģ.Nr.40003932129, uzsākta parādu piedziņa (14.09.15. lēmums
Nr.4.-32.5./190A, 19.12.2015. lēmums Nr.4.-32.5./233) 7643,05 euro apmērā. Nolēmums
tika izpildīts 24.05.2016. Pamatojoties uz 01.04.2016. lēmumu lietā Nr.C61021116 SIA
„Senlejas Parks”, reģ.Nr.40003932129, īpašumtiesības izbeigušās.
11.01.2016. izdevumā publicēta ziņa par SIA „Senlejas Parks”, reģ.Nr.40003932129,
darbības izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās
personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei
pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
25.08.2016. izdevumā publicēta ziņa par SIA „Senlejas Parks”, reģ.Nr.40003932129,
likvidācijas procesu, pamatojoties uz sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas
pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram trīs
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mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi
kreditora prasījumu.
2017.gada 3.janvārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/228109, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „Senlejas Parks”, reģ.Nr.40003932129, no komercreģistra;
8. 26.07.2016. izdevumā publicēta ziņa par SIA „ADVANCE 4D”, reģ.Nr.40103537383,
likvidācijas procesu. Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī
paziņojuma publicēšanas dienas. Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora
prasījumu.
2016.gada 28.decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/224297, ar
kuru nolemts izslēgt SIA „ADVANCE 4D”, reģ.Nr.40103537383, no komercreģistra;
9. 08.07.2014. izdevumā publicēta ziņa par SIA „NIKKA”, reģ.Nr.48703003010, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena
mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par
likvidatora iecelšanu. Līdz 24.08.2017. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona
nav iesniegusi reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un sabiedrībai nav
pasludināts maksātnespējas process.
2017.gada 24.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.14-10/117020, ar
kuru nolemts izslēgt SIA „NIKKA”, reģ.Nr.48703003010, no komercreģistra;
10. 24.03.2015. izdevumā publicēta ziņa par SIA „SG Dizains”, reģ.Nr.40003621955, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena
mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par
likvidatora iecelšanu. Līdz 29.06.2017. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona
nav iesniegusi reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un sabiedrībai nav
pasludināts maksātnespējas process.
2017.gada 24.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.14-10/117020, ar
kuru nolemts izslēgt „SG Dizains”, reģ.Nr.40003621955, no komercreģistra;
11. SIA „LV Development Group”, reģ.Nr.40003827998, uzsākta parādu piedziņa
(03.08.2011. Siguldas novada pašvaldības domes lēmums (prot.Nr.15, 16.§)) 107,48 latu
apmērā. Nolēmums netika izpildīts. Pamatojoties uz 11.08.2011. lēmumu lietā
Nr.C04385611 SIA „LV Development Group”, reģ.Nr.40003827998, īpašumtiesības
izbeigušās.
03.07.2014. izdevumā publicēta ziņa par SIA „LV Development Group”,
reģ.Nr.40003827998, darbības izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības
likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt
komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Līdz 19.08.2014. neviena
sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram pieteikumu par
likvidatora iecelšanu, un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2014.gada 19.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6.12/127720, ar kuru
nolemts izslēgt „LV Development Group”, reģ.Nr.40003827998, no komercreģistra;
12. SIA „SIMBO”, reģ.Nr.40002018793, uzsākta parādu piedziņa (23.02.2011. Siguldas
novada pašvaldības domes lēmumi (prot.Nr.4, 24.§) (prot.Nr.4, 27.§), 1037,80 latu apmērā.
Nolēmums tika izpildīts 10.10.2011. Pamatojoties uz 30.08.2011. un 13.06.2011.
lēmumiem lietās Nr.C04388411 un C04310711, SIA „SIMBO”, reģ.Nr.40002018793,
īpašumtiesības izbeigušās.
15.12.2015. izdevumā publicēta ziņa par SIA „SIMBO”, reģ.Nr.40002018793, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena
mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par
likvidatora iecelšanu. Līdz 19.12.2016. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona
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nav iesniegusi reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un sabiedrībai nav
pasludināts maksātnespējas process.
2016.gada 19.decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6.12/221191, ar
kuru nolemts izslēgt SIA „SIMBO”, reģ.Nr.40002018793, no komercreģistra;
13. 25.01.2016. izdevumā publicēta ziņa par SIA „Ziedlauces”, reģ.Nr.40103878948,
likvidācijas procesa uzsākšanu. Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša
laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora
prasījumu.
2016.gada 12.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6.12/82198, ar kuru
nolemts izslēgt SIA „Ziedlauces”, reģ.Nr.40103878948, no komercreģistra;
14. 29.08.2014. izdevumā publicēta ziņa par AS „LABO PROJEKTU ATTĪSTĪBAS
GRUPA”, reģ.Nr.40003891780, darbības izbeigšana. Vienlaikus tiek uzaicinātas
sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas
iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
2017.gada 28.septembrī ir pieņemts
LR
Uzņēmuma reģistra lēmums
Nr.6.12/82198135515, ar kuru nolemts izslēgt AS „LABO PROJEKTU ATTĪSTĪBAS
GRUPA”, reģ.Nr.40003891780, no komercreģistra;
15. Ar Rīgas apgabaltiesas 21.12.2004. lēmumu lietā Nr.C04214099 ir pabeigta SIA
„SIGFARMS”, reģ.Nr.40003146259, bankrota procedūra, un izbeigts maksātnespējas
process.
2005.gada 12.janvārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
SIA „SIGFARMS”, reģ.Nr.40003146259, no komercreģistra;
16. 12.10.2012. SIA „FORBURGA”, reģ.Nr.40003564582, pasludināts maksātnespējas
process. Pašvaldība 16.12.2012. iesniedza kreditoru prasījumu Nr.4.32.4./2825 SIA
„FORBURGA” maksātnespējas procesa administratoram. 06.06.2017. izdevumā publicēta
ziņa par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu.
2017.gada 20.jūnijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
SIA „FORBURGA”, reģ.Nr.40003564582, no komercreģistra;
17. 29.04.2009. SIA „ARS DOMINA”, reģ.Nr.40003590890, pasludināts maksātnespējas
process. 25.09.2017. izdevumā publicēta ziņa par bankrota procedūras pabeigšanu un
maksātnespējas procesa izbeigšanu.
2017.gada 25.septembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts
izslēgt SIA „ARS DOMINA”, reģ.Nr.40003590890, no komercreģistra;
18. SIA „ROMFORDS”, reģ.Nr.44103020637, uzsākta parādu piedziņa (29.10.2008. Siguldas
novada pašvaldības domes lēmums (prot.Nr.22, 3.§) 1875,06 latu apmērā. Nolēmums tika
izpildīts 22.12.2008.
01.11.2010. SIA „ROMFORDS”, reģ.Nr.44103020637, pasludināts maksātnespējas
process. Pašvaldība 02.12.2009. iesniedza kreditoru prasījumu Nr.10.1./2857./2825 SIA
„ROMFORDS”, reģ.Nr.44103020637 maksātnespējas procesa administratoram.
12.10.2016. izdevumā publicēta ziņa par bankrota procedūras pabeigšanu un
maksātnespējas procesa izbeigšanu.
2016.gada 10.novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts
izslēgt SIA „ROMFORDS”, reģ.Nr.44103020637, no komercreģistra;
19. SIA „GRITEX”, reģ.Nr.40003646709, uzsākta parādu piedziņa (26.05.2010. Siguldas
novada pašvaldības domes lēmumi (prot.Nr.11, 21.§), (prot.Nr.11, 24.§) 699,77 latu
apmērā. Nolēmums tika izpildīts 23.02.2011. 04.06.2010. SIA „GRITEX”,
reģ.Nr.40003646709, pasludināts maksātnespējas process. 08.05.2017. izdevumā publicēta
ziņa par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu.
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2017.gada 15.jūnijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
SIA „GRITEX”, reģ.Nr.40003646709, no komercreģistra.
Iepazīstoties un pārbaudot lietas apstākļus, Siguldas novada pašvaldības dome secina, ka
minēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļu parādi ir dzēšami.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 21.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. dzēst neatgūtos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu:

1.1. SIA „Ekspo IM”, reģ.Nr.41203016912, pamatparādu 273,40 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 277,81 euro, kopā 551,21 euro (pieci simti piecdesmit viens euro un 21 centi) apmērā;
1.2. Rīgas rajona I.V. individuālā daudznozaru uzņēmuma „DORKADA”, reģ.Nr.40002067498,
pamatparādu 763,47 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma naudu 763,47 euro, kopā 1526,94 euro
(viens tūkstotis pieci simti divdesmit seši euro un 94 centi) apmērā;
1.3. Uzņēmējdarbības
Dzīvokļu
īpašnieku
kooperatīvās
sabiedrības
„Gaujaskrasts”,
reģ.Nr.400035432222, pamatparādu 160,84 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma naudu 160,84
euro, kopā 321,68 euro (trīs simti divdesmit viens euro un 68 centi) apmērā;
1.4. NORDEA BANK FINLAND PLC Latvijas Filiāle, reģ.Nr.40003486767, pamatparādu 10,75
euro, uz 07.12.2017. nokavējuma naudu 10,75 euro, kopā 21,50 euro (divdesmit viens euro un
50 centi) apmērā;
1.5. SIA „SIGULDA WOODWORKING LTD”, reģ.Nr.50003484471, pamatparādu 242,32 euro, uz
07.12.2017. nokavējuma naudu 242,32 euro, kopā 484,64 euro (četri simti astoņdesmit četri euro
un 64 centi) apmērā;
1.6. SIA „DALIJA”, reģ.Nr.40003441269, pamatparādu 250,10 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 253,39 euro, kopā 503,49 euro (pieci simti trīs euro un 49 centi) apmērā;
1.7. SIA „Senlejas Parks”, reģ.Nr.40003932129, pamatparādu 532 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 192,49 euro, kopā 724,49 euro (septiņi simti divdesmit četri euro un 49 centi) apmērā;
1.8. SIA „ADVANCE 4D”, reģ.Nr.40103537383, pamatparādu 549,75 euro, uz 07.12.2017.
nokavējuma naudu 190,49 euro, kopā 740,24 euro (septiņi simti četrdesmit euro un 24 centi)
apmērā;
1.9. SIA „NIKKA”, reģ.Nr.48703003010, pamatparādu 31,63 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 31,63 euro, kopā 63,26 euro (sešdesmit trīs euro un 26 centi) apmērā;
1.10. SIA „SG Dizains”, reģ.Nr.40003621955, pamatparādu 211,13 euro, uz 07.12.2017.
nokavējuma naudu 202,26 euro, kopā 413,39 euro (četri simti trīspadsmit euro un 39 centi)
apmērā;
1.11. SIA „LV Development Group”, reģ.Nr.40003827998, pamatparādu 126,14 euro, uz
07.12.2017. nokavējuma naudu 126,16 euro, kopā 252,30 euro (divi simti piecdesmit divi euro
un 30 centi) apmērā;
1.12. SIA „SIMBO”, reģ.Nr.40002018793, pamatparādu 413,36 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 414,05 euro, kopā 827,41 euro (astoņi simti divdesmit septiņi euro un 41 cents) apmērā;
1.13. SIA „Ziedlauces”, reģ.Nr.40103878948, pamatparādu 75,60 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 5,65 euro, kopā 81,25 euro (astoņdesmit viens euro un 25 centi) apmērā;
1.14. AS „LABO PROJEKTU ATTĪSTĪBAS GRUPA”, reģ.Nr.40003891780, pamatparādu 41,32
euro, uz 07.12.2017. nokavējuma naudu 41,32 euro, kopā 82,64 euro (astoņdesmit divi euro un
64 centi) apmērā;
1.15. SIA „SIGFARMS”, reģ.Nr.40003146259, pamatparādu 14,98 euro, uz 07.12.2017.
nokavējuma naudu 16,09 euro, kopā 31,07 euro (trīsdesmit viens euro un 7 centi) apmērā;
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1.16. SIA „FORBURGA”, reģ.Nr.40003564582, pamatparādu 8,57 euro, uz 07.12.2017.
nokavējuma naudu 2,76 euro, kopā 11,33 euro (vienpadsmit euro un 33 centi) apmērā;
1.17. SIA „ARS DOMINA”, reģ.Nr.40003590890, pamatparādu 313,12 euro, uz 07.12.2017.
nokavējuma naudu 211,18 euro, kopā 524,30 euro (pieci simti divdesmit četri euro un 30 centi)
apmērā;
1.18. SIA „ROMFORDS”, reģ.Nr.44103020637, pamatparādu 4537,48 euro, uz 07.12.2017.
nokavējuma naudu 2464,56 euro, kopā 7002,04 euro (septiņi tūkstoši divi euro un 4 centi)
apmērā;
1.19. SIA „GRITEX”, reģ.Nr.40003646709, pamatparādu 1409,84 euro, uz 07.12.2017. nokavējuma
naudu 568,11 euro, kopā 1977,95 euro (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit septiņi euro un
95 centi) apmērā;
2. ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis
atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu
un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, – dzēst nodokļa parādu pilnā
apmērā, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu;
3. publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

27.§
Par zemes gabala daļas iznomāšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Siguldas novada pašvaldībā saņemts SIA „Siguldas tauriņi”, reģistrācijas Nr.41203060331,
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 9 – 30, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, valdes locekļa A.T.
iesniegums ar lūgumu atļaut turpināt nomāt zemes gabala ar adresi Lāčplēša iela 9A, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8015 002 3143, daļu 270 m2 platībā dzīvu eksotisku tropu tauriņu
ekspozīcijas izvietošanai sezonā aptuveni no maija līdz oktobrim. Iesniedzēja piedāvātā nomas maksa
mēnesī 50-70 euro. Dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.1000000414122 datiem nekustamais īpašums ar adresi Lāčplēša iela 9A, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra numurs 8015 002 3143, kas sastāv no zemes gabala 7860 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 3143, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
2. 2017.gada 12.jūnijā Siguldas novada pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA
„Siguldas tauriņi”, reģistrācijas Nr.41203060331, ar kuru nodota nomā zemes gabala ar adresi
Lāčplēša iela 9A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 3143, daļa 270 m2
platībā, vieglas konstrukcijas sezonas būves bez pamatiem dzīvu eksotisku tropu tauriņu
ekspozīcijas izvietošanai. Līguma termiņš 2017.gada 31.oktobris. 2017.gada 23.augustā SIA
„Siguldas tauriņi”, reģistrācijas Nr.41203060331, pārstāvis ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu atļaut
turpināt nomāt zemes gabala ar adresi Lāčplēša iela 9A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 002 3143, daļu 270 m2 platībā dzīvu eksotisku tropu tauriņu ekspozīcijas
izvietošanai sezonā aptuveni no maija līdz oktobrim. 2017.gada 4.septembrī Ainavu valdes sēdē,
SIA „Siguldas tauriņi” pārstāvim klātesot, lūgums atļaut turpināt zemes nomu tika konceptuāli
atbalstīts ar nosacījumu, ja, Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa noteikumu
“Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību” noteiktā kārtībā
izvietojot informāciju Siguldas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvalžu ēkās un publicējot
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, ir apzināt iespējamie nomas tiesību pretendenti un
neviens pretendents izsludinātajā termiņā uz zemes nomu nav pieteicies;
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3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam” (prot. Nr.20, §2) Grafiskā daļu
un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8015
002 3143 atrodas Publiskās apbūves (P) teritorijā, kurā atļauta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve,
kultūras iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju būvniecība, tirdzniecība un/vai pakalpojumu
objektu būvniecība;
4. Siguldas novada Attīstības programmā 2011.–2017. gadam ir izvirzīts uzdevums - „nodrošināt
tūrisma nozares izaugsmi” (U 2.4.). Tā sasniegšanai viena no plānotajām rīcībām ir: Siguldas
novada tūrisma atpazīstamības mērķtiecīga veidošana, esošo tūrisma produktu pilnveidošana un
jaunu produktu izstrāde, daudzveidīgu un konkurētspējīgu starpsezonu tūrisma produktu attīstība;
5. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tautas jaunrades attīstību, sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Atbilstoši minētā likuma 21.panta pirmās daļas 23.punktam, tikai dome var lemt par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas;
6. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;
7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajā
daļā ir minēts, ka, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem
gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā
īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem;
8. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa noteikumu „Par Siguldas
novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību” (prot. Nr.7, 18.§) 4. punktu pašvaldība
informāciju par šī lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā minētā zemes gabala daļas iznomāšanu
izvietoja redzamā vietā pašvaldības ēkas informācijas stendā un Siguldas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 5.decembrim. Līdz
minētajam termiņam citi pretendenti uz Nomas zemes gabala nomu nav pieteikušies;
9. lēmumu par zemes gabala iznomāšanu pieņem Siguldas novada pašvaldības domes kārtējā sēdē ne
agrāk kā divu nedēļu laikā no informācijas par iznomājamiem zemes gabaliem izvietošanas
iedzīvotājiem pieejamā vietā Siguldas novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvalžu ēkās un
publicēšanas Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv (noteikumu 7.punkts);
10. ņemot vērā zemes gabala daļai nomas laikā paredzēto izmantošanu, saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu Siguldas novada
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemes gabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu
nomā nododamā zemes gabala daļas nomas maksa nevar būt mazāka par 5 % no zemes gabala
daļas kadastrālās vērtības, kas noteikta komercapbūvei gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un lai paplašinātu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas,
dažādotu tūrisma produktus Siguldas novadā, palielinātu pašreizējo aktivitāti uzņēmējdarbības
veicināšanā, nodrošinātu neizmantotā zemes gabala daļas lietderīgu un racionālu izmantošanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.,
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 22.aprīļa
noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību” 7.punktu, kā
arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2017.gada 16.novembra atzinumu (prot.Nr.17, 5.§), Finanšu
komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 22.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. iznomāt SIA „Siguldas tauriņi”, reģistrācijas Nr.41203060331, no zemes gabala ar adresi Lāčplēša
iela 9A, Sigulda, Siguldas novads un kadastra apzīmējumu 8015 002 3143 daļu 270 m2 platībā,
atbilstoši grafiskajam pielikumam, ar tiesībām uz nomas laiku uzstādīt uz nomas zemes gabala
daļas vieglas konstrukcijas sezonas būvi bez pamatiem dzīvu eksotisku tropu tauriņu ekspozīciju
izvietošanai;
2. zemes gabala daļas iznomāšanas termiņš – 1 gads. Ja vismaz vienu mēnesi pirms nomas līguma
darbības termiņa beigām neviena no pusēm rakstiski nepaziņo par līgumsaistību izbeigšanu,
līguma darbības termiņš uzskatāms par pagarinātu uz katru nākamo gadu, bet ne vairāk kā līdz 3
gadiem;
3. noteikt SIA „Siguldas tauriņi”, reģistrācijas Nr.41203060331, par pienākumu nomas līguma
izbeigšanas gadījumā būvi nojaukt par saviem līdzekļiem, nesaņemot nekādu izdevumu atlīdzību
no iznomātāja;
4. noteikt zemes iznomāšanas mērķi – dzīvu eksotisku tropu tauriņu ekspozīciju izvietošana;
5. noteikt nomas maksu 60,00 euro mēnesī (bez PVN) un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
6. Juridiskajai pārvaldei organizēt zemes gabala nomas līguma projekta sagatavošanu.

28.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību’’ 11.pantu un Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu, lai varētu apzināt un izslēgt no bilances neatgūstamos parādus, prasījuma tiesības uz
kuriem Siguldas novada pašvaldība ieguva, pamatojoties uz 2003.gada 2.oktobrī starp Siguldas
pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Siguldas Siltums” un Siguldas novada pašvaldību (iepriekš –
Siguldas novada Dome) noslēgto līgumu par prasījuma tiesību nodošanu (cesijas līgums), ir sagatavots
lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. 2003.gada 2.oktobrī starp Siguldas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Siguldas Siltums”
(turpmāk – PBU „Siguldas Siltums”) un Siguldas novada pašvaldību (iepriekš – Siguldas
novada Dome) ir noslēgts līgums par prasījuma tiesību nodošanu (cesijas līgums). Cesijas
līgums paredz, ka cedents iegūst prasījuma tiesības pret cedenta parādniekiem –
siltumenerģijas lietotājiem, kuri nav norēķinājušies ar cedentu par piegādāto siltumenerģiju un
kuri iekļauti cesijas līguma pielikumā Nr.1 pievienotajā sarakstā, tādējādi izveidojot parādu,
kas aprēķināts līdz 2003.gada 30.septembrim, par piegādāto siltumenerģiju samaksu un/vai
piedziņu, kuru kopējā summa sastādīja 146 000 LVL jeb 207 739,28 euro;
2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
3. saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu, 39.pantu un Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.983 „Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”
13.punktu, izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru parādnieku pārsniedz
parāda summu un ir 354, 48 euro (tai skaitā valsts nodeva maza apmēra prasībai 71,14 euro, ar
lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 4,70 euro, Siguldas novada pašvaldības administratīvās
izmaksas, kas saistītas ar parāda piedziņas procesu 113,39 euro, atbilstoši Civillikuma 39.panta
pirmās daļas 5.punktam – ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu un
izsniegšanu saistītie izdevumi pirmās instances tiesā un apelācijas instancē 20,15 euro,
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izdevumi juridiskās palīdzības samaksai 145 euro, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumu Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”: 1) 2.punktu,
kas paredz, ka samaksu par juridiskām konsultācijām civillietās aprēķina par pilnām stundām,
par pārstāvību tiesā civillietās – par pilnām 30 minūtēm; 2) 5.punktu, kas noteic, ka valsts
nodrošina šādu juridisko palīdzību civillietās: juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības
stadijā, procesuālo dokumentu sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā, pārstāvību tiesā
[..]; 3) 9.punktu, kas paredz, ka juridiskās palīdzības sniedzējiem par juridisko palīdzību vienai
personai civillietā valsts maksā šādā apmērā: par sniegto juridisko konsultāciju 20 euro stundā
(attiecinām divas stundas), par prasības pieteikuma, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma
sastādīšanu 35 euro, par apelācijas sūdzības sastādīšanu 45 euro, par pārstāvību tiesas sēdē 30
euro [..];
4. papildu konstatējams, ka ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa
spriedumu lietā Nr.C35071113 Siguldas novada pašvaldības (iepriekš – Siguldas novada
Dome) maza apmēra prasībā pret I.G. par PBU „Siguldas Siltums” dzīvoklim [adrese], (parāda
apmērs 772,14 euro), Siguldas novada pašvaldības prasība pret I.G. ir noraidīta, jo nav
pierādāma, jo tehnisku iemeslu dēļ nav bijis iespējams pilnībā atšifrēt parāda rašanās laiku un
to, kā parāds veidojies;
5. saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pantu publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt
tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmo daļu,
Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada
14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 23.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos
1.pielikumā minētos parādus 8709,79 euro (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro
un 79 centi) apmērā, kas saskaņā ar 2003.gada 2.oktobra cesijas līgumu ir pārņemti
no PBU „Siguldas Siltums”;
atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno
grāmatvedi D.Matuseviču.

29.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību’’ 11.pantu un Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un
100.punktu, lai varētu izslēgt no grāmatvedības uzskaites neatgūstamos parādus, prasījuma tiesības uz
kuriem Siguldas novada pašvaldība ir ieguvusi, sniedzot pakalpojumus, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, ir konstatējams pielikumā minēto (1.-4.)
parādu rašanās laiks;
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2. pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iekļauto informāciju, konstatējami
lēmuma pielikumā minēto juridisko personu (5.-11.) likvidēšanas fakti;
3. pamatojoties uz Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto informāciju, konstatējami
lēmuma 1.pielikumā minēto personu (12.-13.) miršanas fakti;
4. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
5. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma;
6. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas
2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 24.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaites, norakstot
izdevumos pielikumā minētos parādus 2709,11 euro (divi tūkstoši septiņi simti
deviņi euro un 11 centi) apmērā;
atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno grāmatvedi
D.Matuseviču.

30.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības Siguldas Sporta skolas direktora Aivara
Fridrihsona iesniegumu par neatgūstamo parādu norakstīšanu un likuma „Par grāmatvedību”
11.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību
noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. iesniegumā minētie parādi izveidojušies laika posmā no 2003. līdz 2007.gadam;
2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
3. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
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iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma;
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Civillikuma
1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 25.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos
1.pielikumā minētos parādus 129,48 euro (viens simts divdesmit deviņi euro un 48
centi) apmērā, kas izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas Sporta skolā kā
mācību maksa par izglītošanos;
2. atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno grāmatvedi
D.Matuseviču.

31.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”
vadītājas Evijas Gravas iesniegumu par neatgūstamo parādu norakstīšanu un pamatojoties uz
likuma „Par grāmatvedību” 11.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Civillikuma
1895.pantu par saistību tiesību noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību, ir sagatavots lēmuma
projekts.
Dome konstatē:
1. iesniegumā minētie parādi izveidojušies laika posmā no 2003. līdz 2007.gadam;
2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
3. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma;
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
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Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Civillikuma
1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 26.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos
1.pielikumā minētos parādus 685,74 euro (seši simti astoņdesmit pieci euro un 74 centi)
apmērā, kas izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē „Saulīte” kā vecāku maksājumi par ēdināšanu;
2. atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno grāmatvedi
D.Matuseviču.

32.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vadītājas Zandas Krastiņas iesniegumu par neatgūstamo parādu norakstīšanu un likuma „Par
grāmatvedību” 11.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību
noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. iesniegumā minētie parādi izveidojušies laika posmā no 2002. līdz 2005.gadam;
2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
3. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma;
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Civillikuma 1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas
2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 27.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos 1.pielikumā
minētos parādus 232,09 euro (divi simti trīsdesmit divi euro un 9 centi) apmērā, kas
izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis” kā vecāku maksājumi par ēdināšanu;
2. atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno grāmatvedi
D.Matuseviču.

33.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
vadītājas Kristīnes Mednes iesniegumu par neatgūstamo parādu norakstīšanu un likuma „Par
grāmatvedību” 11.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību
noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. iesniegumā minētie parādi izveidojušies laika posmā no 2002. līdz 2007.gadam;
2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
3. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma;
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Civillikuma
1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 28.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos
1.pielikumā minētos parādus 692,83 euro (seši simti deviņdesmit divi euro un 83 centi)
apmērā, kas izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē „Ābelīte” kā vecāku maksājumi par ēdināšanu;
atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno grāmatvedi
D.Matuseviču.
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34.§
Par neatgūstamo parādu norakstīšana
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
direktora p.i. Jolantas Bimberes iesniegumu par neatgūstamo parādu norakstīšanu un pamatojoties uz
likuma „Par grāmatvedību” 11.pantu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Civillikuma 1895.pantu par
saistību tiesību noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. iesniegumā minētie parādi izveidojušies laika posmā no 2004. līdz 2007.gadam;
2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.punkts nosaka: budžeta iestāde katrā pārskata datumā
novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot
(ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu;
3. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma;
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Civillikuma
1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99. un 100.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 29.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no bilances, norakstot izdevumos 1.pielikumā
minētos parādus 227,65 euro (divi simti divdesmit septiņi euro un 65 centi) apmērā, kas
izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” kā
vecāku maksājumus;
2. atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju/galveno grāmatvedi
D.Matuseviču.

35.§
Par papildu līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
traucējumiem uzturēšanai
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga
Izskatījusi bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni”, reģistrācijas
Nr.40008078885 (turpmāk – biedrība), 2016.gada 6.novembra vēstuli Nr.72 ar lūgumu piešķirt papildu
līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra uzturēšanai, dome konstatē:
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1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta otrais punkts nosaka, ka dienas
aprūpes centrs ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas
iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm
un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas
vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju. Saskaņā ar minētā likuma 9.pantu
dienas aprūpes centra pakalpojums ir pašvaldības nodrošināmais pakalpojums novadā
deklarētajām personām. Šis sociālais pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek finansēts no
pašvaldības budžeta. Kā paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta
trešā un ceturtā daļa, valsts piedalās personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēto dienas
centru finansēšanā atbilstoši ikgadējā valsts budžetā piešķirtajām apropriācijām. Minēto dienas
centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta: centru
izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20%
apmērā. Turpmākajos gados šie izdevumi 100% apmērā tiek segti no pašvaldību budžetiem;
2. kritērijus dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2007.gada
4.decembra noteikumi Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa
māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” (turpmāk – noteikumi).
Noteikumu 7.punkts nosaka: lai saņemtu valsts līdzfinansējumu dienas centra izveidei un
uzturēšanai, kā viena no prasībām ir izvirzīta, ka pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums dienas
centra izveidei un uzturēšanai. Noteikumu 3. un 9.punkts nosaka, ka valsts līdzfinansējuma
apmēru aprēķina un lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Labklājības
ministrija;
3. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu (prot.Nr.8, 17.§) piešķirts
biedrībai pašvaldības līdzfinansējums Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
traucējumiem izveidei un darbības nodrošināšanai Siguldas novadā pēc izveidotā
līdzfinansējuma piešķiršanas grafika 2014.–2019.gadam no Siguldas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem;
4. ar Labklājības ministrijas 2014.gada 23.maija lēmumu Nr.36-2-03/1083 piešķirts biedrībai
valsts līdzfinansējums Dienas aprūpes centra uzturēšanai valsts līdzfinansējumu likumā
noteiktajā apmērā atkarībā no darbības gada, ņemot vērā, ka viena klienta izmaksas Dienas
aprūpes centrā ir 15,05 euro un, sākot ar 2014.gada 1.jūniju, Dienas aprūpes centra
pakalpojumus saņems ne vairāk kā 15 personas mēnesī;
5. ar 2017.gada 6.novembra vēstuli Nr.72 biedrība lūdz piešķirt no 2018.gada 1.janvāra papildu
līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra uzturēšanai 6264,60 euro gadā sakarā ar minimālās
mēneša darba algas paaugstinājumu valstī no 2018.gada 1.janvāra. Iesniegumā paskaidrots, ka
biedrības darbiniekiem darba samaksa nav paaugstināta no 2014.gada;
6. Darba likuma 61.panta pirmā daļa noteic, ka minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts
noteikto minimumu. Savukārt minētā likuma 61.panta otrā daļa paredz, ka minimālās mēneša
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu nosaka Ministru kabinets. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta
noteikumiem Nr.511 „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos
Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un
minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” no 2018.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba
alga tiks palielināta no 380 uz 430 euro.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.
un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sociālās komitejas 2017.gada 16.novembra atzinumu
(prot.Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 30.§), atklāti
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balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav,
balsošanā nepiedalās E.Viļķina, dome nolemj:
1. paredzēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai „Cerību spārni”, reģistrācijas numurs
40008078885, papildu pašvaldības līdzfinansējumu no 2018.gada 1.janvāra pēc izveidotā
papildu līdzfinansējuma piešķiršanas grafika 2018.–2019.gadam (sk. pielikumu) Dienas
aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darbības uzturēšanai;
2. apstiprinot 2018. un 2019.gada budžetus, lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētais
līdzfinansējuma apmērs var tikt precizēts.

36.§
Par Siguldas novada Jaunrades centra dalību Erasmus+ projektā
„Domā Domas Domē II daļa”
Ziņo: deputāte K.Leitāne
Siguldas novada Jaunrades centrs 2017.gada oktobrī iesniedzis projekta pieteikumu „Domā
Domas Domē II daļa” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Eiropas Savienības
izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.–2020.gadam pamatdarbības Nr.3
„Strukturētais dialogs: Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” 2017.gada 3.projektu
konkursā.
2017.gada 5.decembrī Siguldas novada Jaunrades centrs ir saņēmis Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras lēmumu Nr. 2-5/637 par projekta „Domā Domas Domē II daļa” pieteikuma
apstiprināšanu, kurā minēts, ka projekta pieteikums ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā. Projekts ir
turpinājums 2017.gadā īstenotajam Erasmus+ projektam „Domā Domas Domē” (līguma Nr.2016-3LV02-KA347-001414).
Projektam apstiprinātais finansējums ir 19 668 euro (deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit
astoņi euro). Projekta izmaksas 100% apmērā sedz Erasmus+ programma. Pēc līguma noslēgšanas
finansējuma avansa maksājumu 80% apmērā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ieskaitīs
Siguldas novada pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē, atlikušo finansējuma daļu ieskaitīs pēc
projekta īstenošanas un projekta atskaites iesniegšanas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.
Projekta ilgums ir no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu līdzdalību, veicināt zināšanas par iespējām pārstāvēt savas
intereses pašvaldībā un risināt sev aktuālos jautājumus, sekmēt strukturētā dialoga izveidi starp
jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībā, izveidot jauniešu avīzi, izstrādāt jaunatnes politikas
plānošanas dokumentu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 31.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons),
pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās K.Leitāne, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā „Domā Domas Domē II daļa”;
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2018.gadam paredzēt priekšfinansējumu 20% apmērā,
jeb kopsummā 3933,60 euro apmērā;
3. atbildīgo par projekta realizāciju, vadīšanu un uzraudzību noteikt Siguldas novada Jaunrades
centra direktori Ilzi Šulti.
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37.§
Par Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību maksas pakalpojumiem
Ziņo: izpilddirektore J.Zarandija
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību statūtos noteikto darbības veidu
efektīvāku izpildi, kā arī lai resursi, kas nepieciešami konkrētu darbību mērķu sasniegšanai, tiek iegūti
tā, lai tiktu nodrošināta optimāla attiecība starp ieguldījumiem un galaproduktu, vai konkrēto rezultātu
varētu sasniegt, izmantojot mazāk resursu, nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības
2017.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.2/2017 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, precizējot valdes kompetenci noteikt ekonomiski pamatotas
kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu cenas.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 1.punktu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 32.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm
par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 29.jūnija iekšējos noteikumus Nr.2/2017
„Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” ar
32.1.1punktu šādā redakcijā:
„32.1.1 nosaka ekonomiski pamatotas kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu cenas”.

38.§
Par telpu nomu IK „DARR”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Siguldas novada pašvaldībā saņemts IK „DARR”, reģistrācijas Nr.40002127161, iesniegums, ar
kuru lūdz atļaut turpināt nomāt telpas 54,2 m2 platībā Birzes ielā 4, Allažos, administratīvajā ēkā ar
kadastra apzīmējumu 80420040224001.
Izvērtējot Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
ierakstu Nr.100000207342 Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā administratīvā
ēka ar kadastra apzīmējumu 80420040224001 reģistrēta uz Allažu pagasta pašvaldības vārda.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem šīs būves galvenais
izmantošanas veids ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (1263), bet
būves tips ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (12630101);
2. starp Allažu pagasta padomi un IK „DARR” noslēgti šādi nedzīvojamo telpu nomas līgumi:
2.1. 2007.gada 3.septembrī noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgums, ar kuru IK „DARR”
iznomātas telpas 24,9 m2 platībā Birzes ielā 4, Allažos, administratīvajā ēkā ar kadastra
apzīmējumu 80420040224001;
2.2. 2008.gada 1.oktobrī noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums, ar kuru IK „DARR” iznomātas
telpas 29,3 m2 platībā Birzes ielā 4, Allažos, administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu
80420040224001.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Telpas iznomātas skaistumkopšanas salona iekārtošanai un uzturēšanai. Abi līgumi noslēgti uz
laiku līdz 2017.gada 3.septembrim. IK „DARR” nomātās telpas nav atbrīvojis un turpina maksāt
telpu nomas maksu. Pašvaldībā nenokārtotu parādsaistību nomniekam nav;
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta pirmā daļu un likuma
2.pielikuma 91.punktu, Pārejas noteikumu 13.punkts Siguldas novada pašvaldība ir Allažu pagasta
pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja;
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts
nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības
izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi
pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu
parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai
nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas
līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos
minētos izņēmumus. Minēto noteikumu 9.2 punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu,
nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību.
Ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 56.punktu, nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas
saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmā
daļā noteikts, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu —
uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem;
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punkts nosaka, ka 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. Minēto noteikumu 10.punkts
nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma slēgšanas spēkā stāšanās
dienu;
likums „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums galvenokārt
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan
nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus
(pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes);
administratīvajā ēkā Birzes ielā 4, Allažos šobrīd atrodas Allažu pamatskolas pirmsskolas
izglītības struktūrvienība, Allažu pagasta pārvalde un Allažu pagasta bibliotēka. Sakarā ar Allažu
pamatskolas pirmsskolas izglītības struktūrvienībā izglītojamo skaita palielinājumu, nepieciešams
izveidot Birzes ielas 4, Allažos administratīvajā ēkā līdz 2018./2019.mācību gada sākumam
papildus vienu grupu. Ieceres realizēšanai pašvaldība 2018.gadā ieplānojusi projektēt telpu un ēkai
piegulošās teritorijas pielāgošanu pirmsskolas izglītības struktūrvienības vajadzībām un veikt
attiecīgus remontdarbus. Līdz ar to telpas, kuras līdzšinējais nomnieks ir lietojis, iespējams
iznomāt uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Ja vismaz vienu mēnesi pirms nomas līguma darbības
termiņa beigām neviena no pusēm rakstiski nepaziņo par līgumsaistību izbeigšanu, līguma
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darbības termiņš uzskatāms par pagarinātu uz katru nākamo mēnesi, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada
31.decembrim. Šāda atļauja turpināt nomāt telpas nav klasificējama kā komercdarbības
atbalstīšana.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7., 7.2punktu, Civillikuma 2112.pantu, Finanšu
komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 37.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atļaut IK „DARR”, reģistrācijas Nr.40002127161, turpināt nomāt telpas 54,2 m2 platībā Birzes ielā
4, Allažos, administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 80420040224001 uz laiku līdz sešiem
mēnešiem. Ja vismaz vienu mēnesi pirms nomas līguma darbības termiņa beigām neviena no
pusēm rakstiski nepaziņo par līgumsaistību izbeigšanu, līguma darbības termiņš uzskatāms par
pagarinātu uz katru nākamo mēnesi, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim;
2. noteikt:
2.1. telpām nomas maksu 1,42 euro/m2 un PVN;
2.2. nomas maksu zemei zem ēkas proporcionāli iznomāto telpu platībai - 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā un PVN;
3. noteikt, ka telpu nomnieka pienākums ir:
3.1. nodrošināt iznomāto telpu uzturēšanu kārtībā;
3.2. maksāt ar telpu nomu saistītos komunālos maksājumus un LR spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus.

39.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā
„Par kredīta ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja /galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām projekta „Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas
patēriņa ēku” realizēšanas laika grafikā, ir nepieciešams precizēt izdarot grozījumus Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā „Par kredīta ņemšanu” (prot.Nr.2, 18.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.pantu, likuma
„Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu,
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra
atzinumu (prot.Nr.19, 38.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts,
R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā „Par kredīta
ņemšanu” (prot.Nr.2, 18.§):
1. grozīt lēmuma 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“5. Noteikt aizņēmuma izlietošanu vidējā termiņā sekojoši:
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5.1. Aizņēmumam „EKII projekta (Nr.EKII-2/6) „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā””:

Izņemšanas periods
2017.gads
2018.gads
Kopā

Pašvaldības finansējums
0
0

Kredīta līdzekļi
3 456 920
2 196 589
5 653 509

5.2. Aizņēmumam „Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa
ēku”:

Izņemšanas periods
2017.gads
2018.gads
Kopā

Pašvaldības finansējums
82 304
544 019
626 323

Kredīta līdzekļi
123 455
816 029
939 484

”.
40.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmumā „Par
aizņēmuma ņemšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Pamatojoties uz izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas radušies projekta „Siguldas
1.pamatskolas pārbūve” kā izglītības iestāžu investīciju projekta īstenošanas gaitā, ir nepieciešams
precizēt aizņēmuma „Siguldas 1.pamatskolas pārbūve” izlietošanas periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.19, 39.§), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma „Par aizņēmuma
ņemšanu” (prot.Nr.18, 29.§) 4.punktu un izteikt šādā redakcijā”:
“ 4. Noteikt aizņēmuma izlietošanu vidējā termiņā šādi:

Izņemšanas periods
2017.gads
2018.gads
Kopā
“.

Aizņēmuma līdzekļi (euro)
9 174
24 161
33 335
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41.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februārī apstiprinātajā
Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Sakarā ar to, ka Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”
licencētās izglītības programmas īsteno tikai adresē Skolas ielā 3, Siguldā, nepieciešamas izdarīt
grozījumus nolikumā, lai varētu izdarīt attiecīgas izmaiņas izglītības iestāžu reģistrā un izglītības
programmu licencēs.
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 13.decembra atzinumu (prot.Nr.15, 1.§), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra sēdē
pieņemtajā pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā (prot.Nr.3, 3.§):
1. izteikt nolikuma 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Skolas iela 5, Sigulda, Siguldas novads, LV2150”;
2. izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
„Iestāde īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un licencētās speciālās pirmsskolas
izglītības programmas”.

42.§
Par Siguldas Sporta centra kustamās mantas nomas maksas noteikšanu un iznomāšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede D.Matuseviča
Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA „Siguldas Sporta serviss”, reģ.Nr.40003411141,
kapitāldaļu turētāja, tās kapitāldaļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē. Sabiedrības
finanšu apgrozījumu veido pakalpojumu sniegšana un saskaņā ar SIA „Siguldas Sporta serviss” tās
galvenais darbības virziens ir sporta objektu darbība.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu „Par Siguldas Sporta centra
iznomāšanu SIA „Siguldas Sporta serviss””’(prot.Nr.6, 43.§) tika nolemts no 2017.gada 13.aprīļa
iznomāt nekustamo īpašumu „Siguldas Sporta centrs”, adrese: Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda,
Siguldas novads, un minētā īpašuma kustamo mantu uz 5 (pieciem) gadiem SIA „Siguldas Sporta
serviss”, reģ.Nr.40003411141, juridiskā adrese: Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Kustamās mantas nomas maksas noteikšanai uzdots Finanšu pārvaldei lēmumā sagatavot
pamatlīdzekļu un inventāra sarakstu, novērtējumu un aprēķināt nomas maksu.
Starp Siguldas novada pašvaldību un SIA „Siguldas Sporta serviss” nomas līgums noslēgts
2017.gada 13.aprīlī.
Pamatojoties uz Finanšu pārvaldes ziņojumu un saņemtajiem skaidrojumiem no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās
ekonomikas nodaļas par 2010.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
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publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļas piemērošanu gadījumos, ja kapitālieguldījumi nekustamajā
īpašumā segti no Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda līdzekļiem vai citiem ārvalstu
finanšu līdzekļiem, nomas maksā nedrīkst iekļaut iepriekšminēto saņemto finansējumu.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu „Mēbeļu iegāde, piegāde un
uzstādīšana Siguldas Sporta centram” (identifikācijas Nr.SND 2016/58) ir iegādātas un uzstādītas
mēbeles Siguldas Sporta centrā, kā arī iegādāts cits nepieciešamais aprīkojums, pamatojoties uz
Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem Nr.3/2017 „Iepirkumu organizēšanas kārtība
Siguldas novada pašvaldībā”.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu „Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra lēmumā „Par kredīta ņemšanu”” (prot.Nr.20, 14.§) tika
nolemts papildināt Siguldas Sporta centru ar sporta laboratoriju, izveidot apskaņošanas sistēmu,
izbūvēt traversa sienu un tenisa laukumu.
Finanšu pārvalde ir sagatavojusi Siguldas Sporta centram piekrītošo pamatlīdzekļu un
inventāra sarakstu, novērtējumu un aprēķinājusi šai mantai nomas maksu. Lai nodrošinātu efektīvu un
lietderīgu Siguldas Sporta centra darbību un novērtētās mantas lietderīgu izmantošanu, kā arī veicinātu
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, ir nepieciešams Siguldas Sporta centra kustamo mantu
iznomāt SIA „Siguldas Sporta serviss”.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumu 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 2112.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.apakšpunktu, 7.punktu un 63.1.apakšpunktu,
kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2017.gada 21.decembra atzinumu (prot.Nr.20, 1.§), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. noteikt nomas maksu par kustamo mantu (pielikums Nr.1) 5066,91 euro (pieci tūkstoši
sešdesmit seši euro un 91 cents) mēnesī un PVN, nomas maksu par kustamo mantu (pielikums
Nr.2) 543,31 euro (pieci simti četrdesmit trīs euro un 31 cents) mēnesī un PVN, nomas maksu
par kustamo mantu (pielikums Nr.3) 69,88 euro (sešdesmit deviņi euro un 88 centi) mēnesī un
PVN;
2. iznomāt SIA „Siguldas Sporta serviss” kustamo mantu ar mantas nodošanas brīdi nomniekam
SIA „Siguldas Sporta serviss”;
3. Finanšu pārvaldei sagatavot sporta laboratorijas, apskaņošanas sistēmas, traversa sienas un
tenisa laukuma pamatlīdzekļu un inventāra sarakstu, novērtējumu, nomas maksu noteikt kārtējā
domes sēdē;
4. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot vienošanos pie nomas līguma Nr.2017/463 ar SIA
„Siguldas Sporta serviss”, reģ.Nr.40003411141, par kustamās mantas iznomāšanu.
43.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 1.marta lēmumā „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” (prot.Nr.4, 3.§).
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece I.Krišāne
Izskatot biedrības „Pensionāru biedrība Sigulda”, reģ. Nr. 40008049123, 2017.gada 5.decembra
iesniegumu par kultūras projekta „Pēckara burtnīca” realizāciju, kā arī SIA „Jumava”, reģ. Nr.
40103116195, 2017.gada 18.decembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt kultūras projekta “Siguldas
kultūras vēsture” realizāciju, konstatēta nepieciešamība veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības
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domes 2017.gada 1.marta lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” (prot. Nr.4,
3.§), attiecīgi ir sagatavots lēmums projekts.
Dome konstatē:
1. 2017.gada 15.decembrī saņemts biedrības „Pensionāru biedrība Sigulda”,
reģ. Nr. 40008049123, 2017.gada 5.decembra iesniegums ar lūgumu apstiprināt ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 1.marta lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem”
atbalstītā kultūras projekta „Pēckara burtnīca” precizēto tāmi, sadalot iepriekš piešķirto kopējo
finansējumu 1850 euro diviem gadiem: 2017.gadā 620 euro un 2018.gadā 1230 euro, biedrībai lūgumu
pamatojot ar to, ka sagatavojot maketu nepieciešams izveidot gan izdevuma dizainu un maketa
tehnisko noformējumu, gan arī burtiem apstrādāt atmiņu sniedzēju fotogrāfijas, tādējādi veiksmīgai
projekta realizācijai pašvaldības finansējums nepieciešams jau 2017.gadā. Biedrība kopā ar 2017.gada
5.decembra iesniegumu pašvaldībā iesniedza arī precizēto kultūras projekta „Pēckara burtnīca”
realizācijas tāmi;
2. 2017.gada 18.decembrī ir saņemts SIA „Jumava”, reģistrācijas Nr. 40103116195,
iesniegums ar lūgumu pagarināt ar Siguldas novada pašvaldības domes 1.marta lēmumu „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” atbalstītā kultūras projekta “Siguldas kultūras
vēsture” pirmā posma izpildes laiku;
3. projekta „Siguldas kultūras vēsture” ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
1.marta lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem” noteiktais realizācijas laiks ir
trīs gadi: 2017. – 2019.gads, pašvaldības kopējais atbalstītā līdzfinansējuma apmērs ir 1312 euro,
paredzēts 2017.gadā;
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 14.oktobra nolikuma „Siguldas
novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums” 40. un 41.punktu: Domes priekšsēdētāja
vietnieks (..), pamatojoties uz Komitejas lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, noslēdz ar
Pretendentu vai tā pilnvaroto pārstāvi, kas norādīts projekta pieteikumā,* projekta līdzfinansēšanas
līgumu (turpmāk – līgums), viena mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pretendents, ar
kuru tiek slēgts līgums, pirms līguma noslēgšanas iesniedz precizētu projekta tāmi, kas tiek pievienota
līguma pielikumā un ir neatņemama tā sastāvdaļa;
5. konstatējams, ka projekta realizētājs SIA „Jumava” līdz šim nav iesniegusi minētā projekta
precizēto tāmi, attiecīgi ar Siguldas novada pašvaldību nav noslēgts arī līgums par projekta
līdzfinansēšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 21.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.20, 2.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, D.Dukurs, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, balsošanā nepiedalās R.Ādamsons, dome nolemj:
veikt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 1.marta lēmumā „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem”:
1. noteikt biedrības „Pensionāru biedrība Sigulda” projektam „Pēckara burtnīca” piešķirto
līdzfinansējumu 2017.gadā finanšu līdzekļus 620 euro apmērā, 2018.gadā finanšu līdzekļus
1230 euro apmērā;
2. slēgt ar biedrību „Pensionāru biedrība Sigulda” vienošanos par grozījumiem 2017.gada
10.aprīļa Finansēšanas līgumā Nr.2017/1412, ņemot vērā izmaiņas projekta „Pēckara
burtnīca” īstenošanas gaitā;
3. svītrot no atbalstīto projektu saraksta SIA „Jumava”, reģistrācijas Nr.40103116195, projektu
„Siguldas kultūras vēsture”;
4. noteikt kopējo piešķirto līdzfinansējuma apmēru 2017.gadā finanšu līdzekļus 26566,50 euro
apmērā, 2018.gadā finanšu līdzekļus 7180 euro apmērā.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.15.
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumu Nr.1 „Par Siguldas
novada pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev” 2016.gada 11.aprīļa patapinājuma līguma
Nr.2016/310 laušanu un nomas līguma noslēgšanu” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.13); Nr.2 „Par
Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Cerību spārni” 2015.gada 5.novembra patapinājuma
līguma Nr.2015/840 laušanu un nomas līguma noslēgšanu” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.14);
Nr.3 „Par SIA „SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.35);
Nr.4 „Par attiecināmajām pakalpojuma izmaksām” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.36) un Nr.5
„Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par Siguldas
pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”” (izsludinātajā
darba kārtībā – Nr.43).
** Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 17.punktu domes priekšsēdētāja vietniece paraksta
domes sēdes lēmumu Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Aicinājums Tev”
2016.gada 11.aprīļa patapinājuma līguma Nr.2016/310 laušanu un nomas līguma noslēgšanu”
(izsludinātajā darba kārtībā – Nr.13); Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības un biedrības „Cerību
spārni” 2015.gada 5.novembra patapinājuma līguma Nr.2015/840 laušanu un nomas līguma
noslēgšanu” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.14); Nr.3 „Par SIA „SALTAVOTS” pamatkapitāla
palielināšanu” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.35); Nr.4 „Par attiecināmajām pakalpojuma
izmaksām” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.36) un Nr.5 „Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.43).
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