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2018.gada 22.februārī

Nr.3

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Rūdolfs Kalvāns, Eva Viļķina,
Ivo Alksnis, Ņina Balode, Katrīna Leitāne, Elīna Gruzniņa, Mārtiņš Zīverts.
Nepiedalās: Dainis Dukurs – darba noslogotības dēļ, Inese Zagorska, Indra Ozoliņa – slimības dēļ,
Jānis Zilvers – atrodas ārpus Latvijas, Reinis Ādamsons – ģimenes apstākļu dēļ.
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos
jautājumos A.Ozoliņš, Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča, Juridiskās pārvaldes vadītāja
T.Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte,
Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete, nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne, Personāla
nodaļas vadītāja K.Simanoviča, Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone, vecākais datortīklu
administrators Dz.Strads.
Piedalās: Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece I.Krišāne, Siguldas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs J.I.Čivčs, P/A “Siguldas
Attīstības aģentūra” Pilsētvides plānošanas nodaļas pilsētvides plānotāja Z.Gatere
Pieaicinātās personas: SIA “Siguldas slimnīca” valdes loceklis V.Siļķe, Siguldas pilsētas SIA
“Jumis” direktore K.Lūse
Protokolē: domes juriste Madara Zeltiņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.05.
Darba kārtība:
1. Par zemes iznomāšanu.
2. Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
4. Par grozījumiem 2006.gada 22.maija Zemes nomas līgumā un 2002.gada 9.augusta
Koncesijas līgumā.
5. Par zemes iznomāšanu.
6. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.

7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 21. septembra
nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
10. Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos “Par
koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”.
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā
“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”
(prot.Nr.21, 8.§).
12. Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no
2018. līdz 2023.gadam apstiprināšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā
“Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
15. Par Allažu sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
18. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
sastāvā.
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un
transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Normatīvo aktu
sagatavošanas un izdošanas noteikumi” apstiprināšanu.
21. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas
izveidošanu.
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
23. Par līguma pirmstermiņa laušanu.
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par informācijas
pieejamību” apstiprināšanu.
25. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
26. Par finansējuma piešķiršanu novadpētniecības izstāžu veidošanai.
27. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem.
28. Par jumta daļas un telpas daļas iznomāšanu Siguldas 1.pamatskolā.
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra lēmumā
“Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai VAS “Latvijas Pasts” pasta
pakalpojumu nodrošināšanai” (prot.Nr.20, 7.§).
30. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”.
31. Par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu.
32. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu
pašvaldības dzīvoklim.
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33. Par saistību izpildi par SIA “Wesemann-Sigulda” Siguldas novada pašvaldības
dzīvoklim sniegtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem.
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra iekšējos
noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu
nodarbinātība”.
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikums”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
3 (trīs) papildjautājumiem: Nr.36 “Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība”
piešķiršanu”; Nr.37 “Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu
privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 2018.gadā”; Nr.38 “Par
Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu”.
Pēc Juridiskās pārvaldes lūguma sēdes vadītājs lūdz mainīt izsludinātās darba kārtības secību un kā
pirmo izskatīt jautājumu Nr.22 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums””.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
36. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
37. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām
izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 2018.gadā.
38. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
2. mainīt izsludināto domes sēdes darba kārtību, kā pirmo izskatot jautājumu Nr.22 “Par
grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums””.
1.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
(prot. Nr.14, 1.§) apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Siguldas
novada pašvaldības nolikums”.
Saskaņā ar likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4.pantu Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
personai ir deklarēta dzīvesvieta, ja darbību nacionālās pretošanās kustībā apliecina ar šādiem
dokumentiem:1) Latvijas valsts arhīvu vai citu valstu arhīvu izsniegtu dokumentu par darbību
nacionālās pretošanās kustībā; 2) Latvijas Republikas tiesas spriedumu, ar kuru tiesa konstatē faktu
par attiecīgās personas darbību nacionālās pretošanās kustībā, gadījumos, kad arhīvos nav
saglabājušies šo faktu apliecinoši dokumenti; 3) Tieslietu ministrijas atzinumu. Vienlaikus, saskaņā ar
3

likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pantu iesniegto materiālu iepriekšējai
izskatīšanai pašvaldība izveido komisiju, kurā iekļaujami arī likumos noteiktajā kārtībā reģistrēto Otrā
pasaules kara dalībnieku un politiski represēto personu biedrību pārstāvji.
Vienlaikus, konstatējama nepieciešamība veikt grozījumus pašvaldības administrācijas
sastāvā, amatu “domes jurists” aizstājot ar amatu “domes sekretārs”.
Attiecīgi, jāveic grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta
saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”, papildinot tos ar Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisiju.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 8.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos 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.
2.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot P.U., dzīvesvietas adrese [adrese], 2018.gada 22.janvāra iesniegumu un V.M.,
dzīvesvietas adrese [adrese], 2018.gada 8.februāra iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu
par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar adresi [adrese], platība 1820 m2,
kadastra apzīmējums [..], nomu mājīpašuma uzturēšana ar vēlamo nomas termiņu 10 gadi, dome
konstatē:
1. saskaņā ar 2012.gada 10.oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par zemes
piederību Siguldas pilsētā” (prot.Nr.18, 8.§) zemes vienība ar adresi [adrese] 1820 m2, kadastra
apzīmējums [..], piekrīt Siguldas novada pašvaldībai;
2. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, konstatēts, ka uz
iepriekš minētās zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar adresi [adrese], kadastra
apzīmējums [..], un četras palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem [..], [..], [..], [..], kas,
pamatojoties uz 1981.gada 18.marta Pirkuma – pārdevuma līgumu, ir U.P. un J.M. tiesiskajā
valdījumā, katram 1/2 domājamās daļas apmērā;
3. saskaņā ar Mantojuma apliecību, kas 2017.gada 12.septembrī iereģistrēta Rīgas apgabaltiesas
zvērinātas notāres Ingas Dreimanes reģistrā ar Nr.3965, J.M. mantinieks uz 1/2 domājamo daļu
no mājīpašuma [adrese], ir V.M.;
4. saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas
personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju, savukārt noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas
maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2punkts nosaka, ka
apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, savukārt 7.1punkts
nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Noteikumu 10.punkts nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma
slēgšanas spēkā stāšanās dienu.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu un 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.1, 7.2, 10.punktu, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 1.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt P.U. un V.M., katram daļu 1/2 domājamās daļas apmērā no Siguldas novada
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar adresi [adrese], platība 1820 m2, kadastra
apzīmējums [..], mājīpašuma ar adresi [adrese], uzturēšanai;
2. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro un PVN gadā;
3. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
3.§
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā nepieciešamību no jauna apstiprināt Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāvu.
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikums Nr.8/2017 “Siguldas
novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums” paredz ikgadējā
Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” (turpmāk –
Konkurss) organizācijas, norises un līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību;
2. nolikuma 5.punkts paredz, ka Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina ar
pašvaldības domes lēmumu;
3. nolikuma 25.punkts noteic, ka Konkursa komisijas sastāvu veido pieci tās locekļi un
komisijas sekretārs.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
10.punktu, 21.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikuma
“Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa.Siguldiete.Uzņēmēja” nolikums” 5., 25.punktu,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 6.§), atklāti balsojot,
ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
1.1.Vita Breidaka-Podračika, finanšu institūcijas “Altum” korporatīvo klientu attiecību
vadītāja;
1.2.Sandis Jansons, SIA “LM Center” valdes loceklis, komisijas loceklis;
1.3.Gundega Vanaga-Janberga, Siguldas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja,
komisijas loceklis;
1.4.Elita Gobzema, SIA “Venda 2” izpilddirektore, komisijas loceklis;
1.5.Mairita Kalhoja, SIA “Baltic Hospitality Group” valdes locekle, komisijas loceklis;
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1.6.Ina Stupele, Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, komisijas sekretārs;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.marta lēmumu “Par
Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu (prot.Nr.5, 14.§).
4.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā “Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums” ir izstrādāti ar mērķi precizēt
konkursa dalībniekiem noteiktās prasības, kā arī noteikt, ka kārtējā konkursā nevar piedalīties
iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmo
daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra
atzinumu (prot.Nr.2, 7.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. veikt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra nolikumā Nr.8/2017 “Siguldas
novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums” šādus grozījumus:
1.1.papildināt nolikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“ 6.1 Kārtējā Konkursā nevar piedalīties iepriekšējo gadu Konkursa uzvarētāji.”’;
1.2. 14.3.apakšpunktā skaitli un vārdu “12 mēnešiem” aizstāt ar skaitli un vārdu “24
mēnešiem”;
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
5.§
Par grozījumiem 2006.gada 22.maija Zemes nomas līgumā un 2002.gada 9.augusta Koncesijas
līgumā
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Izskatot SIA “LGK atrakcijas”, reģistrācijas Nr.40003445241, juridiskā adrese “Atrakcijas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, valdes locekļa Ivara Beitāna pilnvarotās personas L.O. 2018.gada
31.janvāra iesniegumu Nr.201801-02 “Par zemes platības lietošanu”, ar kuru ir izteikts lūgums
samazināt zemes vienības ar adresi Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8015 002 1720, nomā nodoto platību par 3339 m2, saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemes platību
plānu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2006.gada 22.maijā
Siguldas novada pašvaldības un SIA “LGK atrakcijas”, reģ.Nr.40003445241, noslēgto Zemes nomas
līgumu un pie tā noslēgto 2017.gada 23.janvāra Vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā,
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Siguldas novada pašvaldības (iepriekš – Siguldas pilsētas Dome) un SIA “LGK atrakcijas”,
reģ.Nr.40003445241, 2002.gada 9.augustā noslēgtā Koncesijas līguma 1.4.punktu, Koncesiju
uzraudzības komisijas 2018.gada 16.februāra lēmumu (prot.Nr.2, 1.§), Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 8.§), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Sausiņa,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības (iepriekš – Siguldas novada Dome) un SIA
“LGK atrakcijas”, reģistrācijas Nr.40003445241, 2006.gada 22.maija Zemes nomas līguma
2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Iznomātājs iznomā Nomniekam nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas
novads, kadastra Nr.8015 002 1720, 2(divas) zemes vienības pasažieru trošu piekarceļa Siguldas un
Krimuldas staciju uzturēšanai un apsaimniekošanai. Iznomātās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1720 platība ir 3979 m2, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 001 0927
platība ir 185 m2, saskaņā ar pielikumu Nr.1. un Nr.2.”;
2. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības (iepriekš – Siguldas pilsētas Dome) un SIA
“LGK atrakcijas”, reģistrācijas Nr.40003445241, 2002.gada 9.augusta Koncesijas līgumā,
pievienojot aktuālos zemes platību plānus;
3. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot Vienošanās
par grozījumiem.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
6.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot R.R., dzīvesvietas adrese [adrese], 2018.gada 19.janvāra iesniegumu, ar lūgumu
noslēgt zemes nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības [adrese],
kadastra apzīmējumu [..], zemes nomu uz 5 gadiem, dome konstatē:
1. saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes
piekritību” (prot.Nr.18, 6.§) ir nolemts, ka ar 2006.gada 1.septembri ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības A.R. uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību [adrese], platība 1,2
ha, kadastra apzīmējums [..], un noteikts, ka minētā zemes vienība piekrīt Siguldas novada
pašvaldībai;
2. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz
zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [..], atrodas dzīvojamā māja ar adresi
[adrese], būves kadastra apzīmējums [..], un piecas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem
[..], [..], [..], [..], [..], kas saskaņā ar Mantojuma apliecību, kas 2017.gada 5.septembrī
iereģistrēta Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Sandras Stīpnieces reģistrā ar Nr.3200, ir
R.R. tiesiskajā valdījumā;
3. saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās
saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
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īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes
nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
4. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
2.punkts nosaka, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu savukārt 7.punkts nosaka, ka nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 7.punktiem, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 9.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt R.R. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību [adrese], platība 1,2 ha,
kadastra apzīmējums [..], mājīpašuma ar adresi [adrese] uzturēšanai, nosakot nomas maksu
0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
2. noteikt nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi;
3. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu.

7.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas Natālijas Balodes
06.02.2018. iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no komisijas sastāva sakarā ar ilgstošu prombūtni no
12.02.2018., ir nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 61.panta pirmo daļu un likuma
„Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 10.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par
Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 7.§) un apstiprināt šādas izmaiņas
Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Natāliju Balodi;
1.2. ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju Revitu Jakupāni;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 23.februārī.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
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8.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics un deputāte E.Viļķina paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekles Natālijas Balodes
06.02.2018. iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no komisijas sastāva sakarā ar ilgstošu prombūtni no
12.02.2018., ir nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas
sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 61.panta pirmo daļu un Publisko
iepirkumu likuma 24.pantu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu
(prot.Nr.2, 11.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās
U.Mitrevics, E.Viļķina, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisiju” (prot.Nr.2, 13.§) un apstiprināt šādas
izmaiņas Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Natāliju Balodi;
1.2. ievēlēt par komisijas locekli Finanšu pārvaldes Grāmatvedības nodaļas grāmatvedi,
uzskaitvedi Jekaterinu Tenkaļuku;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 23.februārī.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
9.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 21. septembra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ņemot vērā nepieciešamību veikt izmaiņas Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas
novada Sporta laureāts” nosaukumā, ir sagatavots lēmuma projekts “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikums”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2. punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 2.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra
atzinumu (prot.Nr.2, 13.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav,
dome nolemj:
veikt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikumā
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”:
1. nolikuma 32.punktā vārdus “Siguldas novada Sporta laureāts” aizstāt ar vārdiem “Gada
balva sportā”;
2. nolikuma 39.punktā vārdus “Siguldas novada Sporta laureāts” aizstāt ar vārdiem “Gada
balva sportā”;
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3. izteikt Nolikuma 2.pielikuma virsrakstu šādā redakcijā: “Siguldas novada pašvaldības
konkursa “Gada balva sportā” organizēšanas kārtība”;
4. nolikuma 2. pielikuma 1., 4., 21., 22., 23. punktā vārdus “Siguldas novada Sporta laureāts”
aizstāt ar vārdiem “Gada balva sportā”;
5. nolikuma 2.pielikuma 7.1.apakšpunktu papildināt ar vārdiem “un Siguldas novada
izglītības iestāžu audzēkņi”.

10.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada teritorijas
kopšanu un
būvju uzturēšanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5., 6.punktu Siguldas novada
pašvaldības dome 2017.gada 12.aprīlī apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.13 “Siguldas novada
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, turpmāk – saistošie noteikumi. Saistošie
noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija). Ministrija ar
2017.gada 26.maija vēstuli Nr.1-18/4262, balstoties uz vēstulē norādītajiem argumentiem, lūgusi
pārskatīt saistošajos noteikumos noteiktās prasības. Iepazīstoties ar atzinumā minēto konstatēts, ka
atzinuma otrajā, ceturtajā un piektajā punktā iztrūkst izvērsts skaidrojums, kuras tieši saistošo
noteikumu normas neatbilst likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkta prasībām
un ir precizējamas. Lai varētu nodrošināt nepārprotamu, precīzu Ministrijas prasību izpildi, pašvaldība
lūdza Ministrijai precīzāk norādīt, kuras saistošo noteikumu normas precizējamas atbilstoši likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkta prasībām. Ministrija precizējumus sniegusi ar
2017.gada 27.jūlija vēstuli Nr.1-18/5948.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja saņemts Ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam. Ņemot vērā, ka precizējamais normu apjoms saistošajos
noteikumos pārsniedz vairāk nekā pusi no iepriekš apstiprinātā apjoma, lietderīgi saistošos noteikumus
izdot jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz minēto, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5., 6., 9. un 11.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra
atzinumu (prot.Nr.2, 14.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
jaunā redakcijā;
2. atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 12.aprīļa lēmumu (prot.Nr.6, 18.§);
3. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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11.§
Par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos “Par koku
ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 22.punktu Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 12.aprīlī apstiprinājusi
saistošos noteikumus Nr.12 “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā”. Saistošie
noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti izvērtēšanai un
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija).
Ministrija ar 2017.gada 29.maija vēstuli Nr.1-18/4296, balstoties uz vēstulē norādītajiem
argumentiem, lūgusi pārskatīt saistošajos noteikumos veikt precizējumus par atzinumā norādītajām
iebildēm.
Siguldas novada pašvaldības dome ar 2017.gada 28.septembra lēmumu precizējusi saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam, izdodot saistošos noteikumus jaunā redakcijā ar Nr.23.
Ministrija ar 2017.gada 10.oktobra vēstuli Nr.1-18/8203 darījusi zināmu, ka 2017.gada 28.septembrī
izdotos saistošos noteikumus ir izvērtējusi un pieņēmusi zināšanai, vienlaikus lūdzot noteikumos:
- svītrot 4.punktu, jo Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - noteikumi Nr.309) 10.punkts;
- precizēt 7.punktu, jo saskaņā ar noteikumu Nr.309 7.punktu tikai būvvaldes izsniegtā
būvatļauja uzskatāma par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju;
- precizēt 10.punktu, norādot, kādus lēmumus var apstrīdēt pašvaldības domē, kā arī
norādot, ka domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.
Pamatojoties uz minēto, Meža likuma 8.panta otro daļu un noteikumu Nr.309 22.punktu,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 15.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. izdarīt 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par koku ciršanu ārpus meža
Siguldas novada teritorijā” šādus precizējumus:
1.1. svītrot 4.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju;
1.2. precizēt mainītajā numerācijas redakcijā 6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“6. Koku ciršanas atļauja no izsniegšanas brīža ir derīga divus gadus. Ja koku ciršana saistīta
ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja, tad atļauja koku nociršanai ir derīga,
kamēr ir spēkā esoša būvatļauja.”;
1.3. precizēt mainītajā numerācijas redakcijā 9.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“9. Pašvaldības amatpersonas pieņemto lēmumu par koku ciršanu var apstrīdēt Pašvaldības
domē. Pašvaldības domes lēmumu par koku ciršanu var pārsūdzēt administratīvajā rajona
tiesā. “
1.4. papildināt mainītajā numerācijas redakcijā ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 11.maija
saistošos noteikumus Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"”;
2. nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
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12.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “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” (prot.Nr.21, 8.§)
Ziņo: P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” Pilsētvides plānošanas nodaļas pilsētvides plānotāja
Z.Gatere
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma
speciālistes Revitas Jakupānes lūgumu veikt redakcionālus labojumus Siguldas novada pašvaldības
domes 2017. gada 21.decembra lēmumā “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” (prot.Nr.21, 8.§),
precizējot 7.punktā minēto nekustamā īpašuma nosaukumu, 12.punktā minēto nekustamā īpašuma
kadastra numuru un 13.punktā minēto kadastra apzīmējumu, dome konstatē:
1. saskaņā ar 2017. gada 21.decembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “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” (prot.Nr.21, 8.§) ir apstiprināts zemes ierīcības
projekts zemes vienību robežu apvienošanai un pārkārtošanai, kur 7.punktā minēts neatbilstošs
nekustamā īpašuma nosaukums, 12.punktā minēts zemes ierīcības projektam neatbilstošs īpašuma
kadastra numurs 8015 003 1406 un 13. punktā minēts neatbilstošs kadastra apzīmējums 8015 003
0091;
2. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra
atzinumu (prot.Nr.2, 16.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav,
dome nolemj:
veikt šādus grozījumus 2017.gada 21.decembra lēmuma “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”(prot.Nr.21, 8.§) lemjošajā daļā:
1. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 1406 piešķirt nosaukumu Mazā
Saules iela 2, Sigulda, Siguldas novads;”;
2. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8015 003 0116 piešķirt nosaukumu Mazā
Saules iela, Sigulda, Siguldas novads;”;
3. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
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“13. plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 003 0092
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101 , platība 0,5259 ha;”.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
13.§
Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no
2018. līdz 2023.gadam apstiprināšanu
Ziņo: iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2018.- 2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1.
Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas
un vides infrastruktūru, uzdevum:, RĪCĪBAS VIRZIENS RV 2 PUBLISKĀ ĀRTELPA. INFRASTRUKTŪRA UN
MOBILITĀTE , UZDEVUMS U 8 PILNVEIDOT ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMU (prot.Nr.21, 6.§),
pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās
daļas 19.punktu, 57.panta pirmo un ceturto daļu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 17.§), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Sausiņa, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav,
balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas pilsētas SIA “Jumis”, reģ.Nr.401030332305, juridiskā adrese Rūdolfa
Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, Vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no
2018. līdz 2023.gadam pielikumā pievienotajā redakcijā.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
14.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Lai noteiktu vienotu kārtību pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanai un
atjaunošanai, ar mērķi, lai daudzbērnu ģimenes, kurām piešķirts vai atjaunots daudzbērnu ģimenes
statuss, varētu saņemt pašvaldības noteikto atbalstu un palīdzību, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra atzinumu
(prot.Nr.2, 2.§), Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2,
18.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1.
2.

apstiprināt saistošos noteikumus „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu”;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
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15.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā
“Siguldas novada Būvvaldes nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā spēkā stājušos grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums”, kas precizēja aģentūras struktūru, paredzot jaunu struktūrvienību –
Pilsētvides plānošanas nodaļa; precizēja aģentūras uzdevumus, papildinot tos ar šādiem jauniem
uzdevumiem: veidot līdzsvarotu, vizuāli pievilcīgu, novada identitātei raksturīgu, ilgtspējīgu un
racionālu novada pilsētvides attīstību, saglabājot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības; vadīt pašvaldības
tematisko plānojumu izstrādi un uzraudzību, konstatējama nepieciešamību veikt grozījumus Siguldas
novada pašvaldības 2016.gada 3.februāra nolikumā “Siguldas novada Būvvaldes nolikums”, precizējot
Būvvaldes darbības mērķi, Būvvaldes komisijas sastāvā iekļaujot Siguldas novada pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Pilsētvides plānošanas nodaļas pilsētvides plānotāju, kā arī
redakcionāli precizējot nolikumu sakarā ar Siguldas novada pašvaldības nosaukuma maiņu no
“Siguldas novada Domes” uz “Siguldas novada pašvaldība”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 14.22.apakšpunktu,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 19.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Siguldas novada
Būvvaldes nolikums” (prot.Nr.2, 9.§) šādus grozījumus:
1. 2.punktā vārdus “Siguldas novada Domes (turpmāk – Dome)” aizstāt ar vārdiem “Siguldas novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome”;
2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Būvvaldes darbības mērķis ir nodrošināt būvniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām
Siguldas novada administratīvajā teritorijā un veidot līdzsvarotu, vizuāli pievilcīgu, novada
identitātei raksturīgu, ilgtspējīgu un racionālu novada pilsētvides attīstību, saglabājot dabas un
kultūrvēsturiskās vērtības.”;
3. 5.7.apakšpunktā vārdus “Domes kompetences” aizstāt ar vārdiem “pašvaldības kompetences”,
vārdus “Dome ir deleģējusi Būvvaldei” aizstāt ar vārdiem “pašvaldības dome ir deleģējusi
Būvvaldei”;
4. papildināt ar 6.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2.3. Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Pilsētvides
plānošanas nodaļas pilsētvides plānotājs”;
5. 10.punktā svītrot vārdu “Domes”;
6. 11.punktā vārdu “Domē” aizstāt ar vārdiem “pašvaldības domē”.
16.§
Par Allažu sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Lai nodrošinātu Allažu pamatskolas struktūrvienības Allažu sporta centra, adrese: Skolas iela
5, Allažos, Siguldas novadā, nolikumā minēto mērķu: sabiedrības aktīva, veselīga un pilnvērtīga brīvā
laika pavadīšanas veicināšanu, sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu fizisko
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aktivitāšu attīstīšanu un nodrošināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punta g) apakšpunktu, 2015.gada 30.septembrī
apstiprinātajiem noteikumiem “Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas
kārtība”, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 1.§), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
apstiprināt Allažu sporta centra maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.
17.§
Par dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas ziņojumu,
dome konstatē:
1. atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumam “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu”(prot.Nr.19, 14.§) un 2017.gada 21.decembra lēmumam „Par dzīvokļa īpašuma
“Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot.Nr.21, 11.§), 2018.gada 6.februārī notika dzīvokļa īpašuma “Jaunsētas”-3, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā (kadastra numurs 8094 900 0662) izsole, kurā piedalījās viens
dalībnieks M.G.;
2. pirkuma maksa 656,67 euro (seši simti piecdesmit seši euro un 67 centi) par dzīvokļa īpašumu
“Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 16,5 m2 platībā un
kopīpašuma domājamās 165/1593 daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs
8094 005 0118);
3. M.G., 2018.gada 8.februārī veica samaksu 656,67 euro (seši simti piecdesmit seši euro un 67
centi), samaksā par dzīvokļa īpašumu tika iekļauts samaksātais nodrošinājums 59,76 euro
(piecdesmit deviņi euro un 76 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,
10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu
(prot.Nr.3, 2.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome
nolemj:
1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Jaunsēta”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kas sastāv no
dzīvokļa 16,5 m2 platībā un kopīpašuma domājamās 165/1593 daļas no daudzdzīvokļu mājas,
zemes (kadastra Nr.8094 005 0118) 2018.gada 6.februāra izsoles rezultātus;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar M.G., adrese [adrese];
3. atzīt par pabeigtu dzīvokļa īpašuma “Jaunsēta”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procesu par labu M.G.;
4. izslēgt no Siguldas novada pašvaldības bilances pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
“Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
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18.§
Par nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi 2018.gada 6.februāra Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 1.§) un 2017.gada 9.novembra Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Senču ielā 3-2, Siguldā, Siguldas
novadā atsavināšanu” (prot.Nr.19, 12.§), 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 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 3.§), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašums Senču iela 3-2, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 900 2347, kas sastāv no dzīvokļa 46,9 m2 platībā un
kopīpašuma domājamās 518/4011 daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, izsoles noteikumus;
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
19.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas locekles
Natālijas Balodes 06.02.2018. iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no komisijas sastāva sakarā ar
ilgstošu prombūtni no 12.02.2018., ir nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas nolikuma 8.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3,
4.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu”
(prot.Nr.13, 6.§) un apstiprināt šādas izmaiņas Siguldas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Natāliju Balodi;
1.2. ievēlēt par komisijas locekli juristi Sandu Balodi;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 23.februārī.
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20.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Inženierkomunikāciju un
transporta būvju aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā nepieciešamību noteikt inženierkomunikāciju un
transporta būvju aizsardzības noteikumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā un tie
reglamentē:
- jebkura veida darbību uz Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošām transporta
būvēm un to tiešā tuvumā, lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un
transporta drošai satiksmei, kā arī optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā;
- kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Siguldas novada pašvaldības ielu sarkanajās līnijās,
ceļu aizsargjoslu, transporta būvju aizsardzības zonu un inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, ja
tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju atjaunošanu, pārbūvi, jaunu būvniecību, veicot
ceļa seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu, ceļu konstrukcijas atjaunošanu pēc
inženierkomunikāciju atjaunošanas, pārbūves, jaunas būvniecības vai būvdarbi, kuru laikā
nepieciešams aizņemt transporta būves, novietojot uz tām nožogojumus, sastatnes, konteinerus,
būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas;
- kravu pārvadājumus vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem pa pašvaldības ceļiem kuru pilna
masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Siguldas novada teritorijā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 5.§),
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. apstiprināt
Siguldas
novada
pašvaldības
domes
saistošos
noteikumus
“Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
21.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Normatīvo aktu sagatavošanas un
izdošanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību noteikt kārtību, kādā tiek organizēta Siguldas novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu, pašvaldības domes, amatpersonu un pašvaldības iestāžu iekšējo normatīvo
aktu sagatavošana, saskaņošana, izdošana, paziņošana un normatīvo aktu oriģinālu glabāšana un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada
15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 6.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas –nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Normatīvo aktu
sagatavošanas un izdošanas noteikumi” pielikumā pievienotajā redakcijā.
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22.§
Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Lai Siguldas novada pašvaldības dome saskaņā ar likumu “Par nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusu” varētu lemt par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu,
nepieciešams lemt par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas
izveidošanu.
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībā 2018.gada 5.februārī ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt
nacionālās pretošanās kustības biedra statusu A.V.G.;
2. likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4.panta pirmā daļa nosaka: (1)
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā personai ir deklarēta dzīvesvieta, ja darbību nacionālās pretošanās
kustībā apliecina ar šādiem dokumentiem:
1) Latvijas valsts arhīvu vai citu valstu arhīvu izsniegtu dokumentu par darbību nacionālās
pretošanās kustībā;
2) Latvijas Republikas tiesas spriedumu, ar kuru tiesa konstatē faktu par attiecīgās personas
darbību nacionālās pretošanās kustībā, gadījumos, kad arhīvos nav saglabājušies šo faktu
apliecinoši dokumenti;
3) Tieslietu ministrijas atzinumu. (..);
3. likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pants nosaka, ka iesniegto
materiālu iepriekšējai izskatīšanai pašvaldība izveido komisiju, kurā iekļaujami arī likumos
noteiktajā kārtībā reģistrēto Otrā pasaules kara dalībnieku un politiski represēto personu
biedrību pārstāvji;
4. attiecīgi, konstatējama nepieciešamība izveidot Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
iesniegumu izskatīšanas komisiju.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pantu, Finanšu komitejas
2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 7.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
izveidot Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisiju šādā
sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētāja – Jeļena Zarandija;
2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece/komisijas sekretāre – Līga Skrastiņa;
3. Komisijas loceklis – Inese Pabērza;
4. Komisijas loceklis – Tatjana Krūmiņa;
5. Komisijas loceklis – Juris Ivars Čivčs, biedrības “Latvijas Politiski represēto
apvienība” Siguldas nodaļas vadītājs.
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23.§
Par līguma pirmstermiņa laušanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Saistībā ar to, ka Siguldas novada pašvaldībā 2017.gada 22.decembrī ir saņemta IK “Arča”,
reģ.Nr. 40002148229, vēstule ar lūgumu pirms termiņa lauzt 2016.gada 14.decembra Siguldas novada
pašvaldības (nosaukums iepriekš – Siguldas novada Dome) un IK “Arča” noslēgto nomas līgumu
(turpmāk tekstā arī – Līgums), dome konstatē:
1. 2016.gada 14.decembrī Siguldas novada pašvaldība un IK “Arča” noslēdza nomas līgumu par
ielu tirdzniecības kioska Nr.4. nomu Ausekļa ielā 6, Siguldā, pamatojoties uz Siguldas novada
pašvaldības 28.10.2016. rīkotās izsoles rezultātiem;
2. 2017.gada 22.decembrī Siguldas novada pašvaldībā ir saņemta IK “Arča” vēstule ar lūgumu
pirms termiņa lauzt 2016.gada 14.decembra Siguldas novada pašvaldības un IK “Arča” nomas
līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.puntu 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada
15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 9.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas –nav, dome nolemj:
slēgt vienošanos par 2016.gada 14.decembra Siguldas novada pašvaldības un IK “Arča”,
reģ.Nr. 40002148229, nomas līguma pirmstermiņa laušanu ar 2018.gada 23.februāri, paredzot, ka
nomnieks apņemas līdz 2018.gada 23.februārim:
1.1.parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu;
1.2.nododot pašvaldībai kiosku Nr.4 Ausekļa ielā 6, Siguldā, atbrīvot to no mēbelēm un
citām kustamām mantām;
1.3.viena mēneša laikā no Līguma laušanas dienas pilnībā veikt savstarpējos norēķinus.
24.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par informācijas pieejamību”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību noteikt Siguldas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu
rīcībā esošās vispārpieejamās un ierobežotas pieejamības informācijas apstrādes un izsniegšanas
kārtību fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī pašvaldības domes deputātiem un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un Informācijas atklātības likuma 5.panta trešo daļu,
Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 10.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Par informācijas
pieejamību” pielikumā pievienotajā redakcijā.
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25.§
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
6.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanu” (prot.Nr.4, 2.§) nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Zaļkalna
ielā 11-7, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra numuru 8042 900 0195, sastāvošu no dzīvokļa
īpašuma 69,6 m2 platībā un kopīpašumā esošajām domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas zemes
6910/15137, kā arī A.M. iesniegumu, dome konstatē:
1.
dzīvokļa īpašums Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra
numuru 8042 900 0195, sastāv no:
1.1. dzīvokļu īpašuma 69,6 m2 platībā;
1.2. 6910/15137 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
zemes, kadastra Nr. 8042 004 0210;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.septembra lēmumu “Par
valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā”
(prot. Nr.22, 7.§) un Siguldas novada pašvaldības domes 2011.gada 11.maija lēmumu
“Par dzīvokļu īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”
(prot. Nr. 9, 15.§) Siguldas novada pašvaldība pārņēma valsts dzīvojamās mājas
Zaļkalna ielā 11, Allažu pagastā, Siguldas novadā neprivatizētās daļas, t.sk., dzīvokļa
īpašumu Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2011.gada 11.maija lēmumu “Par
dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” (prort.Nr.19,
15.§) īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Zaļkalna iela 11-17, Allažu pagastā,
Siguldas novadā tika nostiprinātas uz Siguldas novada pašvaldības vārda, jo dzīvoklis
likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā termiņā
netika privatizēts;
4.
2012.gada 14.decembrī starp Siguldas novada pašvaldības domi un A.M. ir noslēgts
Dzīvojamo telpu īres līgums Nr.937 par dzīvojamās telpas Zaļkalna ielā 11 - 17,
Allažos, Siguldas novadā īri;
5.
Siguldas novada pašvaldība 2017.gada 2.martā ir saņēmusi dzīvokļa īrnieka A.M.
iesniegumu, kurā norādīts, ka A.M. vēlas iegādāties dzīvokļa īpašumu Zaļkalna ielā 1117, Allažos, Siguldas novadā;
6.
2017.gada 22.janvārī dzīvokļa īpašumā Zaļkalna ielā 11-17, Allažos, Siguldas novadā,
īrnieka deklarētie ģimenes locekļi I.M. un R.M. iesniedza bāriņtiesas apliecinājumu par
to, ka īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu iegūs īrnieks A.M. Saskaņā ar Iedzīvotāju
reģistra datiem, no 23.03.1998. A.M. deklarētā dzīvesvieta ir Zaļkalna ielā 11-17,
Allažos, Siguldas novadā;
7.
saskaņā ar 2018.gada 6.februāra izziņu no dzīvojamās mājas pārvaldnieces A.H.
īrniekam A.M. nav komunālo maksājumu (par apsaimniekošanu, kanalizāciju un
patērēto ūdeni) parādu;
8.
Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizē dzīvokļa
īpašuma Zaļkalna ielā 11-17, Allažos, Siguldas novadā novērtēšanu;
9.
SIA „Arco Real Estate”, reģ.Nr.40003323328, juridiskā adrese Blaumaņa iela 5a-1,
Rīga, LV-1011, 2017.gada 26.okotbrī novērtēja dzīvokļa īpašumu Zaļkalna ielā 11-17,
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Allažos, Siguldas novadā, tā iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 10 000 euro (desmit
tūkstoši euro un 00 centi). Zemes gabala novērtēšanas izdevumi sastāda 96,67 euro
(deviņdesmit seši euro un 67centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis;
10. Zaļkalna ielā 11-17, Allažos, Siguldas novadā, kadastra numurs 8042 900 0195, kas
sastāv no dzīvokļu īpašuma 69,6 m2 platībā un 6910/15137 kopīpašuma domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes, kadastra numurs 8042 004 0210
nosacītā cena tiek noteikta 10 096,67 euro (desmit tūkstoši deviņdesmit seši euro un 67
centi), kas sastāv no tirgus vērtības 10 000 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi) un
izdevumiem par nekustamā īpašuma novērtēšanu 96,67 euro (deviņdesmit seši euro un
67centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis;
11. dzīvokļa īpašums Zaļkalna ielā 11-17, Allažos, Siguldas novadā, nav nepieciešamas
pašvaldības funkciju veikšanai, jo:
11.1. dzīvoklis Zaļkalna ielā 11-17, Allažos, Siguldas novadā, netika izīrēts īrniekiem kā
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, bet pārņemts no Valsts aģentūra “Mājokļu
aģentūra” kā neprivatizēts dzīvokļa īpašums;
11.2. 2012.gada 14.decembrī ar iesniedzēju noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.937 uz nenoteiktu laiku. No īres līguma izrietošās saistības tiek pildītas, līdz ar
to nav pamats uzskatīt, ka dzīvojamās telpas tuvākā laikā tiks atbrīvotas;
11.3. dzīvokli, kas izīrēts uz nenoteiktu laiku, apstiprina to, ka pašvaldībai to nav iespējas
izmantot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmajā daļā 9.apakšpunktā noteiktās
autonomās funkcijas īstenošanai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā;
12.
ņemot vērā dzīvokļa īpašums Zaļkalna ielā 11-17, Allažu pagastā, Siguldas novadā
likumā noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 31.augustam nav ticis privatizēts, saskaņā
ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas
noteikumu 30.punktu tas atsavināms Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas piekto
punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
45.panta trešo un ceturto daļu, Bāriņtiesas likuma 61.panta otro daļu, Finanšu komitejas 2018.gada
15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 11.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas –nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Zaļkalna ielā 11 - 17,
Allažos, Siguldas novadā, ar kopējo platību 69,6 m2, kadastra numurs 8042 900 0195,
sastāvošu no 6910/151370 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
zemes (kadastra numurs 8042 004 0210), par nosacīto cenu 10 096,67 euro (desmit
tūkstoši deviņdesmit seši euro un 67 centi);
apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā Zaļkalna ielā 11 - 17, Allažos, Siguldas
novadā, atsavināšanas paziņojumu;
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai;
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošās dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru.
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26.§
Par finansējuma piešķiršanu novadpētniecības izstāžu veidošanai
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece I.Krišāne
Lai varētu realizēt Siguldas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā “Siguldas
novada Kultūras nozares attīstības stratēģija 2016. – 2020.gada” paredzēto rīcību U.4. “Veidot
labvēlīgus nosacījumus kultūras mantojuma saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai” ir sagatavots šis
lēmuma projekts, kas paredz Siguldas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu “Īpaši
aizsargājamam kultūras piemineklim – Turaidas muzejrezervātam” divu novadpētniecības izstāžu
veidošanai, muzeja speciālistiem sagatavojot izstādes “Siguldai – 90. Pilsētas vadība no 1928.gada
līdz 2018.gadam” un “Teodors Zaļkalns. Meistars” eksponēšanai.
Dome konstatē:
1. 2018.gadā Siguldas pilsētai gaidāmi vairāki kultūrvēsturiski notikumi - aprit 90 gadi kopš
piešķirtas pilsētas tiesības, un šogad blakus rekonstruētajam Siguldas novada Kultūras
centram tiks atklāts piemineklis izcilajam tēlniekam, novadniekiem Teodoram Zaļkalnam.
Siguldas novada Kultūras pārvalde ir plānojusi šos notikumus pieejamus novada
iedzīvotājiem, organizējot pasākumus, tai skaitā novadpētniecības izstādes;
2. Siguldas novada teritorijā ir tikai viens akreditēts muzejs ar darbiniekiem zinātniskiemvēsturniekiem un sistemātisku Siguldas novada vēstures krājumu – “Īpaši aizsargājamais
kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”;
3. Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komiteja 2018.gada 17.janvārī,
izskatot finansējuma plānojumu 2018.gada kultūras jomas mērķiem, akceptēja
Novadpētniecības programmas finansēšanas iekļaušanu 2018.gada Kultūras jomas
budžetā, tai skaitā finanšu līdzekļus 6411,81 euro (seši tūkstoši četri simti vienpadsmit
euro, 81 cents) apmērā izstāžu “Siguldai – 90. Pilsētas vadība no 1928. gada līdz 2018.
gadam” un “Teodors Zaļkalns. Meistars” sagatavošanai;
4. Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 25.janvāra sēdē apstiprināja Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam (prot.Nr.2, 32.§), kurā iekļauta Novadpētniecības
programma 2018.gadam;
5. attiecīgi, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmo daļu, nepieciešams apstiprināt finansējuma piešķiršanu “Īpaši aizsargājamajam
kultūras piemineklim - Turaidas muzejrezervātam”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 14.panta otrās
daļas 6.punktu, 15. panta pirmās daļas 5..punktu, 21.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas 2018.gada
15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 12.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. apstiprināt finansējuma piešķiršanu “Īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim Turaidas muzejrezervātam” novadpētniecības izstāžu sagatavošanai Siguldas novadā par
kopējo summu 6411,81 euro (seši tūkstoši četri simti vienpadsmit euro, 81 cents)
apmērā, par to noslēdzot finansēšanas līgumu;
2. finansējumu piešķirt no Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras
pārvalde” 2018.gada budžeta, Novadpētniecības programmas.
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27.§
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Pamatojoties uz to, ka no 2018.gada 1.janvāra paaugstināta minimālā alga, veidojot Siguldas
novada pašvaldības 2018.gada budžetu, tika paredzēts finansējuma pieaugums arī pirmsskolas
pedagogu algām.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam (apstiprināts ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu 2018.gada 25.janvārī) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikumu (4.tabula), likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra
atzinumu (prot.Nr.2, 4.§), Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 13.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. noteikt Siguldas novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības skolotāju mēneša darba
algas likmi no 2018.gada 1.janvāra 721 euro;
2. atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 31.augusta lēmumu „Par algas likmes noteikšanu
pirmsskolas izglītības pedagogiem” (prot.Nr.13, 26.§).
28.§
Par jumta daļas un telpas daļas iznomāšanu Siguldas 1.pamatskolā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Siguldas novada pašvaldībā saņemts SIA “Ērika un Co Ltd”, reģistrācijas Nr.LV43603001569,
adrese: Birzes iela 27 c, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, turpmāk – Sabiedrība,
iesniegums, ar kuru informē, ka Sabiedrība ir vienojusies ar SIA “Ardi”, reģistrācijas
Nr.40103018227, par kabeļtelevīzijas tīkla un iekārtu pārņemšanu ar 2018.gada 1.janvāri, kuras
atrodas Siguldas 1.pamatskolas ēkā Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā un ar kurām
tiek nodrošināta kabeļtelevīzijas pakalpojums Pulkveža Brieža ielas un Meliorācijas ielas
iedzīvotājiem (virs simts mājsaimniecībām). Iekārtas un antenas Siguldas 1.pamatskolā izvietotas,
pamatojoties uz 2015.gada 28.decembrī noslēgto nomas līgumu starp Siguldas 1.pamatskolu un SIA
“Ardi”, reģistrācijas Nr.40103018227. Sabiedrība lūdz izskatīt iespēju atļaut Sabiedrībai turpināt
nomāt pa esošo nomas maksu SIA “Ardi” iznomāto jumta un telpas daļu Siguldas 1.pamatskolā kā
iekārtu pārņēmējam, paredzot nomas tiesības uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
Izvērtējot Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.1503 ierakstu Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā administratīvā ēka ar kadastra
apzīmējumu 80420040224001 reģistrēta uz Siguldas novada pašvaldības vārda;
2. starp Siguldas 1.pamatskolu un SIA “Ardi”, reģistrācijas Nr.40103018227 2015.gada 28.decembrī
noslēgts nomas līgums, ar kuru SIA “Ardi”, reģistrācijas Nr.40103018227, iznomāta no Siguldas
1.pamatskolas ēkas jumta daļa antenu uzstādīšanai un ekspluatācijai un kāpņu telpas daļa (trešajā
stāvā) iekārtu uzstādīšanai un ekspluatācijai (iznomātā platība kopā 1 m2). Platības iznomāšanas
mērķis – kabeļtelevīzijas iekārtu uzstādīšana un ekspluatācija. Līgums noslēgts uz laiku līdz
2019.gada 31.decembrim;
3. Siguldas 1.pamatskola ir saņēmusi no SIA “Ardi” iesniegumu, ar kuru dara zināmu, ka pārstāj
sniegt kabeļtelevīzijas pakalpojumus un lūdz izbeigt pirms termiņa 2015.gada 28.decembrī
noslēgto nomas līgumu, informējot, ka izglītības iestādē izvietotās kabeļtelevīzijas iekārtas un tīkla
apkalpošana ar 2018.gada 1.janvāri nodota SIA “Ērika un Co Ltd”. SIA “Ardi” nomas līgumā
23

4.

5.

6.

7.

noteiktos pienākumus ir pildījis labticīgi un tai attiecībā par nomas līgumu nav nenokārtotu
parādsaistību;
Publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumi Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.515). Atbilstoši šo noteikumu:
4.1. 4.3.apakšpunktam šo noteikumu 2.nodaļas (t.i. nomas objekta iznomāšanas kārtība, kas paredz
nomnieku noskaidrot rakstiskā vai mutiskā izsolē) normas nepiemēro, izņemot 7.punktu, ja
iznomā nomas objekta daļu tehnisko iekārtu izvietošanai;
4.2. 7.punktam lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs;
4.3. 69.1.apakšpunktam iznomātājs par telpu nomu nosacīto nomas maksu nosaka ne mazāku par
nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu trešo nodaļu, savukārt, ja puses vienojas,
ka nomnieks veiks darbības, kuras veido tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas, kurā atrodas
nomas objekts, attiecīgās izmaksas maksas aprēķinā neiekļauj;
Siguldas 1.pamatskolā projekta Nr.8.1.2.0/17/I/005 “Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas
1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” ietvaros
paredzēta jumta seguma maiņa. Pēc šī projekta realizācijas antenu vai citu iekārtu izvietošana uz
jumta netiek plānota jumta seguma ilgmūžības nodrošināšanai. Projekta realizāciju iecerēts uzsākt
2018.gada jūnijā. Līdz ar to jumta daļu antenu ekspluatācijai un kāpņu telpas daļu kabeļtelevīzijas
iekārtu ekspluatācijai, kuras līdzšinējais nomnieks ir lietojis, iespējams iznomāt uz laiku līdz
2018.gada 1.jūnijam. Pie tam būvdarbu veikšanas laikā plānoti vairākkārtēji gan lokāli, gan
vispārēji elektrības piegādes pārtraukumi, kas attiecīgi var traucēt izvietoto iekārtu darbību;
ņemot vērā, ka Sabiedrība ir SIA “Ardi” kabeļtelevīzijas iekārtu un tīklu pārņēmēja un to, ka jumta
daļu un telpas daļu, kurā izvietotas iekārtas, paredzēts iznomāt uz īslaicīgu termiņu, un to, ka uz šo
brīdi esošās SIA “Ardi” iekārtas nav demontētas un to, ka iekārtu pārvietošanai uz citu vietu ir
nepieciešams atrast piemērotu īpašumu un attiecīgi laicīgi veikt nepieciešamos priekšdarbus, lai
samazinātu iedzīvotājiem nodrošināto pakalpojumu pārrāvumu laiku, atļaujams Sabiedrībai kā
SIA “Ardi” iekārtu pārņēmējai turpināt nomāt jumta un telpas daļu kabeļtelevīzijas tīklu uz laiku
līdz 2018.gada 1.jūnijam. Kā Sabiedrība savā iesniegumā ir norādījusi, ka šobrīd izvietotās
iekārtas nodrošina kabeļtelevīzijas pakalpojumus Pulkveža Brieža ielas un Meliorācijas ielas
iedzīvotājiem (apmēram vairāk kā simts mājsaimniecībām);
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otrais
punkts nosaka, ka Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. SIA “Ardi”
par jumta daļas un telpas daļas nomu noteiktā nomas maksa bija 15 euro mēnesī t.sk. PVN par
vienu m2. Papildus nomas maksai SIA “Ardi” maksāja par patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāja
rādījumiem. Noteiktā nomas maksa sedz pilnībā iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā
objekta daļas pārvaldīšanu iznomāšanas periodā un nav mazāka par Siguldas 1.pamatskolā
aprēķināto izglītības iestāžu telpu nomas maksu uz 1 m2. Līdz ar to par jumta daļas un telpas daļas
nomu ir atbalstāma apstiprināšanai līdzšinējam nomniekam noteiktā telpu nomas maksa, ar
nosacījumu, ka Sabiedrība sedz elektroenerģijas izdevumus pēc skaitītāja rādījumiem, kas radušies
no uzstādītājām iekārtām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3., 12.pantu,
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 4.3.apakšpunktu, 7.punktu, 69.1.apakšpunktu,
Civillikuma 2112.pantu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 14.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
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1. atļaut turpināt SIA “Ērika un Co Ltd”, reģistrācijas Nr.LV43603001569, nomāt jumta daļu un trešā
stāva kāpņu telpas daļu (kopējā nomas platība 1 m2) Siguldas 1.pamatskolā, Pulkveža Brieža
ielā105, Siguldā, Siguldas novadā uz laiku līdz 2018.gada 1.jūnijam, noslēdzot nomas līgumu.
Minētā objekta iznomāšanas mērķis – kabeļtelevīzijas iekārtu ekspluatācija;
2. noteikt šā lēmuma nolemjošās daļas 2.punktā minētās jumta daļas un telpas daļas nomas maksu
mēnesī – 15 euro t.sk. PVN, kas tiek maksāta par nākošo mēnesi uz priekšu, maksājumu izdarot
līdz kārtējā mēneša 15.datumam;
3. noteikt, ka nomas līguma noslēgšanas gadījumā SIA “Ērika un Co Ltd” pienākums ir:
3.1. nodrošināt iznomātās platības uzturēšanu kārtībā;
3.2. norēķināties patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāju rādījumiem;
3.3. maksāt ar platības nomu saistītos LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
4. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot šī lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minēto nomas līguma
projektu.

29.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par
telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu
nodrošināšanai” (prot.Nr.20, 7.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
2018.gada 5.februārī saņemta VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, tehniskā
departamenta direktora A.L. 2018.gada 2.februāra vēstule Nr.04.1.2-2/48, kurā lūdz atkārtoti izskatīt
jautājumu par nomas maksas apmēru telpas Nr.1 daļai ēkas īpašumā „Sabiedriskais centrs” ar kadastra
apzīmējumu 80940050313003, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Ja nav iespējama maksas
samazināšana, iesniedzējs lūdz rast iespēju ierādīt piemērotas telpas citā vietā pasta pakalpojumu
sniegšanai.
Izvērtējot Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1. 2017.gada 5.novembrī Siguldas novada pašvaldībā saņemta VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas
Nr.40003052790, 2017.gada 3.novembra vēstule Nr.04.1.2/367, ar kuru informē, ka ar 2017.gada
30.novembri vēlas izbeigt 2009.gada 15.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.813.02./128/2009 un lūdz rast iespēju iznomāt ēkas īpašumā “Sabiedriskais centrs” Jūdažos,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā telpas daļu blakus bibliotēkai aptuveni 4 m2 platībā, kur Mālpils
pasta nodaļas pastnieks sākot ar 2017.gada 1.decembri varētu nodrošināt universālā pasta
pakalpojumus darba dienās no plakst.13.30-14.30;
2. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra lēmumu “Par telpas daļas
iznomāšanu akciju sabiedrībai VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai”
(prot.Nr.20, 7.§) nolemts:
2.1. izbeigt starp VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, 2009.gada 15.novembrī
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-13.02/128/2009 ar 2017.gada 30.novembri,
noslēdzot ar VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790 rakstveida vienošanos;
2.2. iznomāt uz 5 gadiem VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, no Siguldas novada
pašvaldībai piederošā ēkas īpašuma „Sabiedriskais centrs” ar kadastra apzīmējumu
80940050313003, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā telpas Nr.1 (telpas numerācijas
pēc ēkas inventarizācijas lietas) daļu 4 m2 platībā saskaņā ar grafisko pielikumu. Telpas daļas
iznomāšanas mērķis – VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšana. Par šo telpas
daļas nomu noteiktā telpu nomas maksa mēnesī – 6,68 euro (seši euro un sešdesmit astoņi
centi) par 1 (vienu) kvadrātmetru un PVN;
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3. Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra lēmumā (prot.Nr.20, 7.§) nomas
maksa noteikta, pieņemot, ka šī lēmuma konstatējošās daļas 2.2.punktā noteikto telpas daļu
nomnieks pieņem nepārtrauktā lietošanā. Telefoniski 2018.gada 7.februārī VAS “Latvijas Pasts”
pārstāve Z.M. norādīja, ka, ņemot vērā, ka telpas daļu paredzēts izmantot universālā pasta
pakalpojumu nodrošināšanai darba dienās no plkst.13.30 līdz 14.30, šo telpas daļu nav
nepieciešams nodot nepārtrauktā lietošanā. Ievērojot minēto, pašvaldībai nepieciešams veikt telpas
daļas nomas maksas pārrēķinu, nosakot maksu mēnesī par telpas daļas nomu darba dienās no
plakst.13.30-14.30;
4. pašvaldībai piekrītošas mantas nomas maksas noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. Atbilstoši
šo noteikumu 54., 56.punktam, ja nomas objektu iznomā publiskai personai vai tās iestādei,
kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļas nosacījumiem, ņemot vērā, ka
nomas maksu nosakāma tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā
objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Pārrēķinot nomas maksu mēnesī par telpas daļas nomu
darba dienās no plkst.13.30-14.30, ievērojot minēto noteikumu 3.nodaļas nosacījumus un Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra iekšējo noteikumu Nr.9/2017 (protokols Nr.19,
§ 19) “Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu” 2.pielikumu,
kas nosaka, ka Jūdažu sabiedriskā centra ( zāles, vestibila un WC, ar kopējo platību 108.9 m²) telpu
nomas maksa 4.33 euro stundā par 50 m² bez PVN, telpas daļai piemērojamā nomas maksa ir 0,35
euro bez PVN stundā un attiecīgi mēnesī 7 euro bez PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 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 54.punktu, Civillikuma 2112.pantu, Finanšu komitejas
2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 15.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
izdarīt 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par telpas daļas iznomāšanu akciju sabiedrībai VAS
“Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai” (prot.Nr.20, 7.§) šādus grozījumus:
1. izteikt nolemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Iznomāt VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, no Siguldas novada
pašvaldībai piederošā ēkas īpašuma „Sabiedriskais centrs” ar kadastra apzīmējumu
80940050313003, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā telpas Nr.1 (telpas numerācijas
pēc ēkas inventarizācijas lietas) daļu 4 m2 platībā darba dienās no plkst.13.30-14.30 saskaņā ar
grafisko pielikumu. Telpas daļas iznomāšanas mērķis – VAS “Latvijas Pasts” pasta
pakalpojumu nodrošināšana darba dienās no plkst.13.30-14.30.”;
2. izteikt nolemjošās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Noteikt maksu par telpas daļas nomu 7 euro (septiņi euro un nulle centi) mēnesī un PVN.”.
30.§
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”
Ziņo: iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne
Izskatījusi SIA “Siguldas slimnīca” 2018.gada 12.februāra iesniegumu par dežūrārsta - pediatra
nepieciešamību ārpus Siguldas novada ģimenes ārstu darba laika, kā arī ņemot vērā nepieciešamību
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nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta pašvaldībai noteiktās
autonomās funkcijas izrietošā pārvaldes uzdevuma – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, dome
konstatē:
1. Siguldas novadu kā savu pastāvīgo dzīvesvietu ik gadu izvēlas arvien vairāk jaunas ģimenes
un tas ir viens no nedaudziem novadiem valstī ar pozitīvu demogrāfijas tendenci. Dzimstības
pieaugums un tas, ka aizvien vairāk jaunās ģimenes izvēlas Siguldu par savu dzīvesvietu, liek
pašvaldībai nopietni domāt par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Siguldas novada
Attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes laikā izzinot iedzīvotāju vajadzības, veicot
iedzīvotāju aptauju, kā arī darba grupas “Veselības aprūpe” rezultātā tika aktualizēts jautājums
par ģimenes ārstu un pediatru pakalpojumu pieejamību Siguldas novadā, kā rezultātā Siguldas
novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plānā stratēģiskā mērķa “Dzīves
telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās
telpas un vides infrastruktūru” rīcības virziena “Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi”
uzdevuma “Veicināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību, kvalitāti
un pieejamību” ietvaros tika noteikta rīcība “Jaunu speciālistu piesaiste veselības aprūpes
kvalitatīvai un daudzveidīgai nodrošināšanai”;
2. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;
3. veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka viens no
iespējamiem veselības aprūpes finansēšanas avotiem ir pašvaldību budžeta finansējums
saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, kas pieņemti veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai, kā arī atsevišķu pakalpojumu izmaksu segšanai;
4. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanā. Pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
kā pašvaldība;
5. saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus;
6. saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus;
7. SIA „Siguldas slimnīca” 2004.gada 9.septembrī ir reģistrēta, bet slimnīcu darbības jomā tās
vēsture ir daudz senāka. Pašvaldību reformas rezultātā Rīgas rajona pašvaldība nodeva 100%
slimnīcas kapitāla daļas Siguldas novada pašvaldībai, kura ir slimnīcas vienīgais īpašnieks.
Siguldas novada pašvaldības dome 2016.gada 16.martā ar lēmumu par līdzdalības saglabāšanu
(prot.Nr.4, 17.§) ir apliecinājusi, ka SIA „Siguldas slimnīca” pašvaldības administratīvajā
teritorijā efektīvi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta
izrietošu uzdevumu – veselības aprūpes nodrošināšanu;
8. Siguldas novadā ārpus ģimenes ārstu darba laika nav pieejams valsts apmaksāts pediatrs, tāpēc
novada iedzīvotāji ar bērniem, ārpus ģimenes ārstu darba laika, bērnu saslimšanas gadījumā
meklē ambulatoro palīdzību Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kur tiek nodrošināta
neatliekamā palīdzība akūtu saslimšanu gadījumos 24 stundu režīmā;
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9. lai nodrošinātu SIA “Siguldas slimnīca” sniegto pakalpojumu – veselības aprūpes pakalpojumu
– pediatra pieejamību ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika visiem Siguldas novada
pašvaldības iedzīvotājiem laika posmā 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 31.decembrim,
nepieciešams piešķirt SIA “Siguldas slimnīca” finanšu līdzekļus 14 000 euro apmērā, kas ietver
pediatra darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, kā arī Veselības aprūpes
finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra
atzinumu (prot.Nr.3, 17.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. piešķirt SIA “Siguldas slimnīca” finanšu līdzekļus veselības aprūpes pakalpojuma pediatra pieejamības nodrošināšanai laika posmā no 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada
31.decembrim
ārpus
ģimenes
ārstu
prakses
darba
laika
14 000 euro apmērā, kas ietver pediatra darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas un, veicot budžeta grozījumus, iekļaut 1091 struktūrvienības Sociālais
dienests tāmē;
2. slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca” par pašvaldības autonomās funkcijas
– veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu, nosakot pediatra pieejamības
nodrošināšanu ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika, 16 (sešpadsmit) stundas darba
dienās un 24 (divdesmit četras) stundas brīvdienās vai svētku dienās;
3. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot deleģēšanas līguma projektu, paredzot tajā ikmēneša
pārskatu un finansējuma izlietojuma atskaišu iesniegšanu un organizēt tā parakstīšanu;
4. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas publicēt to
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā
termiņā.
31.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu
Ziņo: iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “SALTAVOTS“ 07.02.2018. valdes lēmums, kurā
pieņemts norakstīt ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi 149 258 euro apmērā, dome
konstatē:
1. SIA “SALTAVOTS” bilancē Pašu kapitāla sastāvā ir ietverta ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve 149 258 euro apmērā;
2. gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 34.panta pirmā daļa nosaka, ka ilgtermiņa
ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts,
likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība ir tiesīga samazināt
pārvērtēšanas rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo
nolietojumu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā
ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts;
3. ņemot vērā neauditētā gada pārskata rezultātus secināms, ka pamatlīdzekļi, kuriem ir izveidota
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, ir pilnīgi nolietojušies nav pamata gada pārskatā
atspoguļot ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Komerclikuma 194.pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija
iekšējo noteikumu Nr.2/2017 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumi” 7.5.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu
(prot.Nr.3, 18.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome
nolemj:
saskaņot ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanu 149 258 euro apmērā,
atspoguļojot to SIA “SALTAVOTS” 2018.gada saimnieciskās darbības rezultātos.

32.§
Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu
pašvaldības dzīvoklim
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Izskatījusi SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis,
Cēsu novads, iesniegto 2018.gada 12.janvāra rēķinu Nr.7580-1712 par apsaimniekošanas un ar
dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu apmaksu Siguldas novada pašvaldības piederošajam
dzīvoklim [adrese] un SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, iesniegto 2018.gada 5.februāra rēķinu Nr.10211801 par siltumenerģijas parāda apmaksu Siguldas novada pašvaldības piederošajam dzīvoklim
[adrese], dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai īpašumtiesības uz dzīvokļa īpašumu [adrese] kadastra numurs [..],
turpmāk – dzīvoklis, reģistrētas Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], (2009.gada 12.augusta tiesneses Mairitas Zadiņas lēmums);
2. saskaņā ar 2009.gada 4.jūnijā noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu, turpmāk – līgums, dzīvoklis
izīrēts P.R. Dzīvoklī kā īrnieka ģimenes locekļi reģistrēti: īrnieka sieva V.R., kura mirusi
24.12.2012., un dēls I.R. Dēls I.R. dzīvokļa īpašumā deklarēts no 14.06.1993. Ar līguma 2.1.,
2.2.punktiem īrnieks uzņēmies saistību maksāt:
2.1. dzīvokļa īres maksu, kas saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu un
Pašvaldības domes 09.02.2011. lēmumu (prot.Nr.3, 17.§) “Par dzīvojamo telpu īres maksas
noteikšanu” veidojas no:
2.1.1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļas, kas ir proporcionāla izīrētās
dzīvojamās telpas platībai;
2.1.2. peļņas 0,41 euro jeb LVL 0,29 par dzīvojamās telpas 1 m2;
2.2. maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvokļa lietošanu (t.sk. siltumapgādes,
kanalizācijas, ūdensapgādes pakalpojumiem).
Iespēja lietot dzīvokli un saņemt pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, īrniekam un viņa
dēlam bija nodrošināta;
3. ne tikai līgums, bet arī likuma “Par dzīvojamo telpu īri’’ 12.panta pirmā un otrā daļa, 28.2 panta
pirmā daļa, Civillikuma 863. un 2146.pants noteic īrnieka pienākumu maksāt kā par dzīvojamo
telpu īri tā arī maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu. Saskaņā ar
likuma “Par dzīvojamo telpu īri’’ 10.pantu tāds pats pienākums kā īrniekam ir arī viņa
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pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, nosakot, ka pilngadīgiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku
ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām;
4. saskaņā ar SIA „CDzP” 2018.gada 12.janvāra rēķinu Nr.7580-1712 konstatējams, ka īrniekam ir
izveidojies parāds 1360,71 euro (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro un septiņdesmit viens
cents) apmērā par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem Siguldas
novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim [adrese]. Parāds izveidojies par periodu no 2015.gada
aprīļa līdz 2018.gada janvārim;
5. saskaņā ar SIA „Wesemann-Sigulda” 2018.gada 5.februāra rēķinu Nr.1021-1801 konstatējams, ka
īrniekam ir izveidojies parāds 321,10 euro (trīs simti divdesmit viens euro un desmit centi) apmērā
par siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem Siguldas novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim
[adrese]. Minētais parāds izveidojies par periodu no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada janvārim.
Lai netiktu celtas finansiāla rakstura pretenzijas no SIA „Wesemann-Sigulda” puses, pašvaldība ir
samaksājusi SIA „Wesemann-Sigulda” īrnieku parādu 3007,96 euro, kas izveidojies periodā no
2013.gada februāra līdz 2017.gada septembrim, nosakot, ka samaksātā parāda summa piedzenama
no īrniekiem;
6. ņemot vērā, ka ne P.R., ne viņa dēls I.R. nav godprātīgi pildījuši Līgumā uzņemtās saistības un
neveic maksājumus ne par īri, ne par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar Dzīvokļa
lietošanu, tādejādi pieļaujot nepamatotus maksājumu kavējumus, pašvaldība 2016.gada 31.oktobrī
cēlusi Rīgas rajona tiesā prasību par īres un pakalpojumu, kuri saistīti ar dzīvokļa lietošanu, parāda
piedziņu, dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās platības. Par celto
prasību Rīgas rajona tiesā 2016.gada 12.decembrī ierosināta tiesvedība (civillieta Nr.C33785616).
Nākamā tiesas sēde paredzēta 2018.gada 7.martā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 3.punkts
nosaka, ka par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, norēķiniem ir atbildīgs dzīvokļu
īpašnieks, un lai netiktu celtas finansiāla rakstura pretenzijas no SIA “CDzP” un SIA „WesemannSigulda” puses pret Siguldas novada pašvaldību, kā dzīvokļu īpašnieku, un pamatojoties uz likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1,11.3, 12.pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 19.§), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. samaksāt SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458, parādu par apsaimniekošanas un ar
dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli [adrese], 1360,71 euro (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro un septiņdesmit viens
cents) apmērā;
2. samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, parādu par siltumenerģijas
piegādes pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai piedarošo dzīvokli [adrese], 321,10
euro (trīs simti divdesmit viens euro un desmit centi) apmērā;
3. Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu veikt procesuālās
darbības civillietā Nr.C33785616 šī lēmuma konstatējošās daļas 3.teikumā minētā parāda
piedziņai un nolemjošās daļas 1. un 2.punktā minētā parāda piedziņai;
4. līdzekļus parāda samaksai paredzēt no Siguldas novada pašvaldības budžetā dzīvokļu
apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem, struktūrvienība 6226.
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33.§
Par saistību izpildi par SIA „Wesemann-Sigulda” Siguldas novada pašvaldības dzīvoklim
sniegtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi SIA „ECOLABEL”, reģistrācijas Nr.40103516536, juridiskā adrese Pils iela 13,
Sigulda, Siguldas novads, 2018.gada 14.februāra Siguldas novada pašvaldībai, kā dzīvokļa [adrese],
īpašniekam adresēto brīdinājuma vēstuli par nepieciešamību samaksāt parādu par SIA „WessemannSigulda” sniegtajiem pakalpojumiem minētajam dzīvoklim kopā 548,22 euro apmērā, SIA
„Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 109,
Sigulda, Siguldas novads, iesniegto 2018.gada 14.februāra rēķinu Nr.796-1801 par siltumenerģijas
pakalpojuma apmaksu Siguldas novada pašvaldības piederošajam dzīvoklim [adrese] par kopējo
summu 616, 46 euro apmērā, dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai īpašumtiesības uz šo dzīvokļa īpašumu reģistrētas Rīgas rajona
Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra Nr.[..]
(2009.gada 28.oktobra tiesneses Ināras Zabarovskas lēmums);
2. saistības par Siguldas novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim [adrese], sniegto siltumenerģiju
uz 2018.gada 14.februāri par laika periodu no 2016.gada novembra līdz 2018.gada janvārim ir
616,46 euro apmērā, tai skaitā saistības kurām ir iestājiet to izpildes termiņš par summu 548,22
euro;
3. saskaņā ar 2016.gada 10.novembrī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.2016/1862, dzīvoklis
[adrese], bija izīrēts K.K.;
4. 2018.gada 5.februārī īrnieks K.K. ir noslēgusi Vienošanās par parādu apmaksu un līguma
Nr.2016/1862 izbeigšanu ar 01.02.2018;
5. saskaņā ar 2016.gada 10.novembrī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu, dzīvokļu īrnieks
uzņēmies saistību maksāt gan īres maksu, gan maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvokļu
lietošanu (t.sk. siltumenerģijas, apsaimniekošanas, kanalizācijas, ūdensapgādes pakalpojumiem).
Ne tikai pieminētais līgums, bet arī likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’ 12.panta pirmā un otrā daļa,
Civillikuma 863. un 2146.pants noteic īrnieka pienākumu maksāt kā par dzīvojamo telpu īri tā arī
maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvojamo telpu lietošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka dzīvokļa īrnieks nav godprātīgi pildījis savas saistības un
nav norēķinājies par saņemtajiem apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem
pakalpojumiem, un to, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka par
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, norēķiniem ir atbildīgs dzīvokļu īpašnieks, un lai
netiktu celtas finansiāla rakstura pretenzijas par siltumenerģijas parādu no SIA „ECO LABEL” un SIA
„Wesemann-Sigulda” puses pret Siguldas novada pašvaldību, kā dzīvokļu īpašnieku, un pamatojoties
uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1,11.3, 12.pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 15.februāra atzinumu (prot.Nr.3, 20.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese Pulkveža
Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, par laika periodā no 2016.gada novembrim līdz
2018.gada janvārim Siguldas novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim [adrese] sniegto
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siltumenerģiju 616,46 euro (seši simti sešpadsmit euro un četrdesmit seši centi) apmērā,
saskaņā ar SIA „Wesemann-Sigulda” 2018.gada 14.februāra rēķinu Nr.796-1801;
2. līdzekļus parāda samaksai paredzēt no Siguldas novada pašvaldības budžetā dzīvokļu
apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem, struktūrvienība 6226.
34.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra iekšējos
noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu
nodarbinātība”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Lai veicinātu skolēnu motivāciju un darba kvalitāti, kā arī nodrošinātu papildu kritērijus
darbavietu sadalē, nepieciešams papildināt Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra
iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu
nodarbinātība” ar nosacījumiem par nodarbināto skolēnu darba kvalitātes izvērtējumu, un,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7., 10 punktu un 41.panta otro
punktu, Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 3.§), atklāti
balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra iekšējos noteikumos
„Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība” (prot. Nr.3,
8.§) šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumus ar 8.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.2.1 apkopot Nodarbinātības vasaras brīvlaikā organizatoru iesniegtos skolēna darba izpildes
un attieksmes novērtēšanas protokolus”;
2. izteikt noteikumu 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.7. pamatojoties uz skolēnu pieteikuma anketu – iesniegumu un ārsta izziņu, kā arī uz
Nodarbinātības vasaras brīvlaikā organizatora motivētu nodarbinātībā iesaistāmo skolēnu
izvēli un skolēna darba izpildes un attieksmes novērtēšanas protokolu (ja skolēns ir strādājis
arī iepriekšējā gadā) sagatavot norīkojumu noteiktai nodarbinātības vietai”;
3. izteikt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:
“21.1 Nodrošināt skolēnu darba izpildes un attieksmes novērtēšanas protokola aizpildīšanu
(4.pielikums) un iesniegšanu, nosūtot to uz Izglītības pārvaldes e-pastu līdz nākamā mēneša
1.datumam”;
4. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu pievienotajā redakcijā.

35.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta nolikumā “Siguldas
novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikums”
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece I.Krišāne
Sakarā ar Siguldas novada pašvaldības nosaukuma maiņu (iepriekš – Siguldas novada Dome)
ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta
nolikumā “Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikums”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Kultūras institūciju likuma 13.pantu, kā arī saskaņā ar
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Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 1.§), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta nolikumā “Siguldas novada
pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras pārvalde” nolikums” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punktā vārdus “Domes (turpmāk – Dome)” ar vārdiem “pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība”;
1.2. aizstāt 2.punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “pašvaldības dome”;
1.3. aizstāt 3.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “pašvaldības domes”;
1.4. aizstāt 4.punktā vārdus “Siguldas novada Domes” ar vārdiem “Siguldas novada pašvaldības
domes”;
1.5. aizstāt 11.5.apakšpunktā vārdu “Domei” ar vārdiem “pašvaldības domei”;
1.6. aizstāt 11.6.apakšpunktā vārdu “Domes” vārdu “pašvaldības”;
1.7. aizstāt 11.17.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”;
1.8. aizstāt 12.3.apakšpunktā vārdu “Domē” ar vārdiem “pašvaldības domē”;
1.9. aizstāt 12.9.apakšpunktā vārdu “Domei” ar vārdiem “pašvaldības domei”;
1.10. aizstāt 16.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”;
1.11. aizstāt 18.punktā vārdu “Dome” ar vārdu “pašvaldības dome”;
1.12. aizstāt 19.punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “pašvaldības dome”, un vārdu “Domes” ar vārdu
“pašvaldības”.
1.13. aizstāt 20.3.apakšpunktā vārdu “Domei” ar vārdiem “pašvaldības domei”;
1.14. aizstāt 22.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”;
1.15. aizstāt 26.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”;
1.16. aizstāt 27.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “pašvaldības domes”;
1.17. aizstāt 29.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības domes”;
1.18. aizstāt 32.punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “pašvaldības dome”;
1.19. aizstāt 33.punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “pašvaldības dome”;
1.20. aizstāt 34.punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “pašvaldības dome”;
1.21. aizstāt 36.punktā vārdu “Domē” ar vārdiem “pašvaldības domē”.
36.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Lai pašvaldības dome lemtu par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu
nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra nolikumu „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” ir sagatavots lēmuma
projekts.
Dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikuma “Siguldas
novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (turpmāk - Nolikums) 13.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība piešķir fiziskai personai par godprātīgu, ilggadēju darbu,
profesionālo meistarību, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotajos vai
citos pasākumos, par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes,
izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes,
kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā un tas tiek piešķirts Nolikuma 2., 3.
un 4.pielikumā paredzētajās nominācijās kā arī citos gadījumos, ja par to ir lēmuši Siguldas
novada pašvaldības domes deputāti;
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2. vienlaikus Nolikuma 14.punkts paredz, ka Apbalvojumu Atzinība piešķir, ievērojot sekojošo:
14.1. apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu;
14.2. apbalvojumu paraksta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs; 14.3.
apbalvojumu pasniedz Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks,
vai par attiecīgo nozari, kurā tiek piešķirts apbalvojums, atbildīgās Pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības vadītājs vai tā vietnieks;
3. nolikuma 3.punkts noteic, ka par Pašvaldības apbalvojumu Atzinība piešķiršanu lemj
pašvaldības domes sēdē, pēc Apbalvojumu komisijas atzinuma saņemšana;
4. nolikuma 2.pielikuma 21.punkts paredz, ka Konkursa nomināciju ieguvēji un pašvaldības
atbalstītāji sporta nozarē tiek apbalvoti ar Nozares apbalvojumu svinīgajā pasākumā (..),
nominācijas „Mūža ieguldījums sportā” ieguvējs saņem arī Pašvaldības apbalvojumu
Atzinība.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu, Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikuma „Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” 3., 13., 14.punktu, 2.pielikuma 21.punktu, saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības Apbalvojumu komisijas 2018.gada 19.februāra atzinumu (prot.Nr.1, 1.§), kā arī Izglītības
un kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 7.§), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” Ainai Lonijai Ziediņai par mūža
ieguldījumu sportā, jauno vieglatlētu izaudzināšanu un vieglatlētikas tradīciju iedibināšanu un
uzturēšanu Siguldas novadā, nominācijā “Mūža ieguldījums sportā”;
2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” pasniegt Siguldas novada pašvaldības
pasākumā “Gada balva sportā” 2018.gada 9.martā.
37.§
Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām
izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 2018.gadā
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par
kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam” (turpmāk – saistošie noteikumi)
nepieciešamas ar domes lēmumu noteikt pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas
apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības
pakalpojumu. Atbalsta apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējās izmaksas Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kartību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, saistošo noteikumu 6. un 9.2 punktu, Izglītības un
kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 5.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
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1.

2.

3.

4.
5.

noteikt saskaņā ar pievienotajām tāmēm par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu
un apgūst pirmskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē šādu Siguldas novada
pašvaldības atbalsta apmēru:
1.1. ja bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai
uzsāk apgūt licencētu pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, jo
vietu trūkuma dēļ nav uzņemts Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:
1.1.1. 181,60 euro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns uzsāk
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
1.1.2. 108,99 euro mēnesī par bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvi;
1.2. ja bērns uzsāk apgūt licencētu pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē un bērna vecāki vēlas, lai bērns šo izglītības programmu apgūst privātajā izglītības
iestādē:
1.2.1. 173,30 euro mēnesī par bērnu ir vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns uzsāk
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
1.2.2. 100,69 euro mēnesī par bērnu, kas apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvi;
noteikt saskaņā ar pievienoto tāmi Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru bērnu
uzraudzības pakalpojumam 119,41 euro par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu
līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja vietu trūkuma dēļ
pašvaldība nenodrošina vietu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
noteikt, ka šī lēmuma:
3.1. 1.1.1., 1.2.1. un 1.2.2.apakšpunktā un 2.punktā noteiktais atbalsta apmērs piemērojams no
2018.gada 2.janvāra;
3.2. 1.1.2.apakšpunktā noteiktais atbalsta apmērs piemērojams no 2018.gada 1.septembra. Līdz
2018.gada 31.augustam piemērojamais atbalsta apmērs bērnam, kurš apgūst obligāto
sagatavošanu pamatizglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē, jo vietu trūkuma dēļ nav
uzņemts Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir 151,13 euro
mēnesī.
nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija ir saskaņojusi lēmuma 1.1.apakšpunktā noteikto atbalsta apmēru.

38.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu
Ziņo: Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece I.Krišāne
Lai pašvaldības dome lemtu par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu
nominācijā „Par mūža ieguldījumu kultūrā” saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra nolikumu „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” ir sagatavots lēmuma
projekts.
Dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikuma “Siguldas
novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (turpmāk – Nolikums) 13.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība piešķir fiziskai personai par godprātīgu, ilggadēju darbu,
profesionālo meistarību, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotajos vai
citos pasākumos, par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes,
izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes,
kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā un tas tiek piešķirts Nolikuma 2., 3.
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un 4.pielikumā paredzētajās nominācijās kā arī citos gadījumos, ja par to ir lēmuši Siguldas
novada pašvaldības domes deputāti;
2. vienlaikus Nolikuma 14.punkts paredz, ka Apbalvojumu Atzinība piešķir, ievērojot sekojošo:
14.1. apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu;
14.2. apbalvojumu paraksta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs; 14.3.
apbalvojumu pasniedz Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks,
vai par attiecīgo nozari, kurā tiek piešķirts apbalvojums, atbildīgās Pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības vadītājs vai tā vietnieks;
3. nolikuma 3.punkts noteic, ka par Pašvaldības apbalvojumu Atzinība piešķiršanu lemj
pašvaldības domes sēdē, pēc Apbalvojumu komisijas atzinuma saņemšanas;
4. nolikuma 3.pielikuma 18.punkts paredz, ka Konkursa nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti ar
Nozares apbalvojumu svinīgajā pasākumā „Gada balva kultūrā”, izņemot nominācijas „Par
mūža ieguldījumu kultūrā” ieguvēju, kurš saņem Nozares apbalvojumu un Pašvaldības
apbalvojumu Atzinība.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu, Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra nolikuma „Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” 3., 13., 14.punktu, 3.pielikuma 18.punktu, saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības Apbalvojumu komisijas 2018.gada 19.februāra atzinumu (prot.Nr.1, 2.§) un Izglītības un
kultūras komitejas 2018.gada 21.februāra atzinumu (prot.Nr.2, 8.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, R.Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” Izoldei Pētersonei par ilggadēju
un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā un pilnveidošanā;
2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” pasniegt “Gada balva kultūrā” svinīgajā
pasākumā 2018.gada 2.martā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.18.05.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018.gada 15.martā plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumus Nr.5 “Par
grozījumiem 2006.gada 22.maija Zemes nomas līgumā un 2002.gada 9.augusta Koncesijas līgumā”
(izsludinātajā darba kārtībā – Nr.4), Nr.8 “Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma
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komisijas sastāvā” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.7) un Nr.13 “Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis”
Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2023.gadam apstiprināšanu”
(izsludinātajā darba kārtībā – Nr.12).
** 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 lēmumus Nr. Nr.5 “Par grozījumiem 2006.gada 22.maija Zemes nomas līgumā un
2002.gada 9.augusta Koncesijas līgumā” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.4), Nr.8 “Par izmaiņām
Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.7) un
Nr.13 “Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018.
līdz 2023.gadam apstiprināšanu” (izsludinātajā darba kārtībā – Nr.12).
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