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Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Līga Sausiņa, Rūdolfs Kalvāns, Ivo Alksnis, Ņina Balode,
Katrīna Leitāne, Indra Ozoliņa, Inese Zagorska, Mārtiņš Zīverts.
Nepiedalās: Dainis Dukurs, Jānis Zilvers, Elīna Gruzniņa (veselības stāvokļa dēļ) Jānis Strautmanis,
Reinis Ādamsons (atrodas ārpus Latvijas), Eva Viļķina (personisku apstākļu dēļ).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone,
nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane, Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča, Teritorijas
attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte, nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne, teritorijas plānotājs
R.Lipsbergs, Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča, Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe,
Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa, izpilddirektores vietniece D.Vītola, Juridiskās pārvaldes
juriste M.Zeltiņa, Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne, Iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore
L.Līne, Siguldas Sporta skolas direktors A.Fridrihsons, vecākais datortīklu administrators Dzintars
Strads, Transporta nodaļas vadītājs A.Liepiņš, sabiedrisko attiecību speciāliste S.Brikmane,
Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete, izpilddirektores vietnieks A.Ozoliņš, Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vadītājs R.Plešaunieks
Piedalās: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs, Siguldas Sporta centra direktors J.Dzenis, Fischer Slēpošanas centra un Siguldas Pilsētas
trases direktors V.Balodis
Pieaicinātās personas: SIA „Siguldas Sporta serviss” valdes locekle E.S.Kalēja, SIA „Siguldas
slimnīca” valdes loceklis V.Siļķe, SIA „Saltavots” valdes loceklis G.Dambenieks, SIA „Siguldas
Sporta serviss” galvenā grāmatvede D.Hemmele
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.10.
Darba kārtība:
1. Par naudas balvu piešķiršanu.
2. Par naudas balvu piešķiršanu.
3. Par naudas balvu piešķiršanu.
4. Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu.
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Par naudas balvu piešķiršanu.
Par naudas balvu piešķiršanu.
Par naudas balvu piešķiršanu.
Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības daļas Jāņa
Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanas iespējām.
9. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
10. Par SIA „Saltavots” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
11. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
12. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa nolikumā
„Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas nolikums”.
15. Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva
apstiprināšanu.
16. Par piedalīšanos projektā „Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” un
finansējuma piešķiršanu.
17. Par piedalīšanos projektā „Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana
vides pieejamības veicināšanai” un finansējuma piešķiršanu.
18. Par zemes nomu publiska stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa
Valdemāra iela 2, Sigulda, Siguldas novads.
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu [..] ar
mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts reģionālajam autoceļam P3.
20. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā sadalīšanai turpmāko virzību.
21. Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas
novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. gadam
noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas
uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai.
22. Par kustamās mantas FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822 atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 12.augusta iekšējos
noteikumos „Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas
atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”.
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu [adrese].
25. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu
pirmās atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Siguldas novadā”.
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” apstiprināšanu.
28. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
29. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības
un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs.
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par autoceļu uzturēšanas
klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu.
31. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
32. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
33. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
5.
6.
7.
8.
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34. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra
nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
35. Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības informācijas sistēmu drošības
politiku” apstiprināšanu.
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā
„Par kredīta ņemšanu”.
37. Par aizņēmuma ņemšanu.
38. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā
„Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA „Siguldas Pilsētas
trase””.
39. Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā „Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu
SIA „Siguldas Sporta serviss””.
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs” apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 4 (četriem) papildjautājumiem: Nr. 41 „Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo
noteikumu „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība”
apstiprināšanu”, Nr.42 „Par amatalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem”, Nr.43 „Par līdzmaksājumu
Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā basketbola turnīrā „Tartu
basket cup 2018”” un Nr.44 „Par
grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
25.janvāra lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomu” (prot.Nr.2, 9.§) un nomas maksas noteikšanu
telpām”.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu.
42. Par amatalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.
43. Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai
starptautiskā basketbola turnīrā „Tartu basket cup 2018”.
44. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu nomu” (prot.Nr.2, 9.§) un nomas maksas noteikšanu telpām.
Pirms domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
lūdz izņemt no sēdes darba kārtības 38. un 39.jautājumu, sakarā ar nepieciešamību iegūt papildu
informāciju.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izņemt no sēdes darba kārtības 38. un 39.jautājumu.
Tiek izteikts priekšlikums sēdes darba kārtības 1.-7.jautājumu izskatīt kopā un lēmumus pieņemt
vienā balsojumā.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izskatīt reizē darba kārtības 1.-7.jautājumu;
2. lēmumus par 1.-7.jautājumu pieņemt vienā balsojumā.
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1.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Debatēs piedalās: I.Zagorska, R.Kalvāns, U.Mitrevics
Ir saņemti Siguldas novada kamaniņbraucēju A.Š. un J.Š. iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas
balvas par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1. 7. un 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Insbruka, Austrija;
2. 6. un 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Vinterberga, Vācija;
3. 12. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Altenberga, Vācija;
4. 4. un 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Kalgari, Kanāda;
5. 11. un 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un sprinta
sacensībās, Leikplesida, ASV;
6. 12. un 6. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Kēnigze, Vācija;
7. 5. un 2. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Oberhofa, Vācija;
8. 4. un 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un sprinta
sacensībās, Lillehammera, Norvēģija;
9. 2., 2. un 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, sprinta
sacensībās un komandu sacensībās, Sigulda, Latvija;
10. 2. un 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Sigulda, Latvija;
11. 6. un 6. vieta Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā divnieku ekipāžām un komandu
sacensībās, Phjončana, Dienvidkoreja;
12. 4. vieta Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā divnieku ekipāžu kopvērtējumā;
13. 4. vieta Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu stafešu kopvērtējumā.
14. 1.vieta sprinta sacensību kopvērtējumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7,
8.§) 9. punktu, kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas
balvu individuālam sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir
piedalījies ne mazāk kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas
attiecīgās komandas stafešu kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu
sacensībām naudas balvu piešķir par vienu, augstāko sasniegumu, un kritēriju, ka naudas balva tiek
piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm, naudas balvas var tikt
piešķirtas par 10 no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību,
kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5. un 9. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 3.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 7.§), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns,
Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret − nav, atturas− nav, dome
nolemj:
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1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējiem J.Š. un A.Š. 4558 euro (četri tūkstoši
pieci simti piecdesmit astoņi euro) apmērā katram par šādiem sasniegumiem sportā
2017./2018. gada sezonā:
1.1.par 6. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Vinterberga,
Vācija 285 euro;
1.2.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Kalgari, Kanāda
285 euro;
1.3.par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Oberhofa, Vācija
285 euro;
1.4.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu sacensībās, Oberhofa,
Vācija 570 euro;
1.5.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Lillehammera,
Norvēģija 285 euro;
1.6.par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Sigulda, Latvija
570 euro;
1.7.par 4. vietu Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā kopvērtējumā divnieku ekipāžām
427 euro;
1.8.par 4. vietu Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu sacensību kopvērtējumā
427 euro;
1.9.par 6. vietu Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā divnieku ekipāžām, Phjončana,
Dienvidkoreja 712 euro;
1.10. par 6. vietu Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā komandu sacensībās, Phjončana,
Dienvidkoreja 712 euro;
2. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3. naudas balvas izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.
2.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucējas U.Z. iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas balvas
par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1. 12. vieta Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā, Phjončana, Dienvidkoreja;
2. 6. vieta Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā komandu sacensībās, Phjončana, Dienvidkoreja;
3. 9.vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Sigulda, Latvija.
4. 10.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Insbruka, Austrija;
5. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu stafetē, Insbruka, Austrija;
6. 10.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Kalgari, Kanāda;
7. 5. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu stafetē, Kalgari, Kanāda;
8. 12.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Leikplesida, ASV;
9. 13.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Lillehammera, Norvēģija;
10. 7.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sprinta sacensībās, Lillehamera, Norvēģija;
11. 12.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda, Latvija;
12. 5.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sprinta sacensībās, Sigulda, Latvija.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7,
8.§) 9. punktu, kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas
balvu individuālam sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir
piedalījies ne mazāk kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas
attiecīgās komandas stafešu kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu
sacensībām naudas balvu piešķir par vienu, augstāko sasniegumu, un kritēriju, ka naudas balva tiek
piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm, naudas balvas var tikt
piešķirtas par 2 no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
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Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma “Par kārtību,
kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5. un 9. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 4.§), un Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 8.§) atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns,
Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret − nav, atturas− nav, dome
nolemj:
1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējai U.Z. 997 euro (deviņi simti deviņdesmit
septiņi euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1.1.par 6. vietu Olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā komandu sacensībās, Phjončana,
Dienvidkoreja 712 euro;
1.2.par 5. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu stafetē, Insbruka, Austrija
285 euro.
2. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3. naudas balvas izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.
3.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības „Sporta un interešu klubs „RO”” ar lūgumu piešķirt
naudas balvas Siguldas novada skeletonistei L.P. un viņas trenerim M.M. par šādiem L.P
sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1. 7. vieta Olimpiskajās spēlēs skeletonā, Phjončana, Dienvidkoreja;
2. 6. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Īglsa, Austrija;
3. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera, Kanāda;
4. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga, Vācija.
Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 9. punkts noteic, ka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas,
kā arī kritēriju, ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk
valstīm, naudas balvas var tikt piešķirtas par visiem iesniegumā minētajiem sasniegumiem,
vienlaikus, nolikuma 10.punkts paredz, ka sportista trenerim piešķir naudas balvu 50% apmērā no
sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā
vienu gadu. Naudas balvu var piešķirt tikai vienam sportista trenerim, kas tiek uzrādīts iesniegumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada
4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5., 9. un 10. punktu,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 5.§), Finanšu
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 9.§), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska,
M.Zīverts), pret− nav, atturas− nav, dome nolemj:
1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistei L.P. 1282 euro (viens tūkstotis divi simti
astoņdesmit divi euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1.1.par 7. vietu Olimpiskajās spēlēs skeletonā, Phjončana, Dienvidkoreja 427 euro;
1.2.par 6. vietu Eiropas čempionātā skeletonā, Īglsa, Austrija 285 euro;
1.3.par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera, Kanāda 285 euro;
1.4.par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga, Vācija 285 euro;
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2. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistes L.P. trenerim M.M. 641 euro (seši simti
četrdesmit viens euro) apmērā par ieguldījumu L.P. augsto rezultātu sasniegšanā 2017./2018.
gada sezonā;
3. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
4. naudas balvas izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.
4.§
Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības „Sporta un interešu klubs „RO””, reģ. Nr. 50008034261,
juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, ar lūgumu piešķirt naudas balvas Siguldas
novada skeletonistiem M. D. un T. D. par augstiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā, kā
arī finansējumu biedrībai „Sporta un interešu klubs „RO”” par M. D. un T. D. trenera D. D.
ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā 2017./2018.gada sezonā, novirzot to jaunatnes
komandas mācību-treniņu procesa nodrošināšanai.
M. D. sasniegumi:
1. 4. vieta Olimpiskajās spēlēs skeletonā, Phjončana, Dienvidkoreja;
2. 1. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Īglsa, Austrija;
3. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida, ASV;
4. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija, ASV;
5. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera, Kanāda;
6. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga, Vācija;
7. 1. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Īglsa, Austrija;
8. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga, Vācija;
9. 2. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze, Vācija;
10. 4. vieta Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā.
T. D. sasniegumi:
1. 5. vieta Olimpiskajās spēlēs skeletonā, Phjončana, Dienvidkoreja;
2. 5. vieta Eiropas čempionātā skeletonā, Īglsa, Austrija;
3. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida, ASV;
4. 4. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija, ASV;
5. 3. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera, Kanāda;
6. 5. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga, Vācija;
7. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Īglsa, Austrija;
8. 6. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga, Vācija;
9. 3. vieta Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze, Vācija;
10. 3. vieta Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā.
Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 9. punkts noteic, ka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas,
kā arī kritēriju, ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk
valstīm, naudas balvas var tikt piešķirtas par visiem iesniegumā minētajiem sasniegumiem,
vienlaikus, nolikuma 10.punkts paredz, ka sportista trenerim piešķir naudas balvu 50% apmērā no
sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā
vienu gadu. Naudas balvu var piešķirt tikai vienam sportista trenerim, kas tiek uzrādīts iesniegumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada
4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5. un 9. punktu, un Siguldas
novada pašvaldības domes 2012.gada 4.aprīļa nolikuma „Par finansējuma piešķiršanu sporta
biedrībām” (prot.Nr.7, 7.§ ) 10.3. un 13. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 6.§), Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
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Nr.6, 10.§), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret− nav, atturas− nav, dome nolemj:
1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistam M. D. 5981 euro (pieci tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit viens euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018.gada sezonā:
1.1. par 4. vietu Olimpiskajās spēlēs skeletonā, Phjončana, Dienvidkoreja 1138 euro;
1.2. par 1. vietu Eiropas čempionātā skeletonā, Īglsa, Austrija 712 euro;
1.3. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida, ASV 712 euro;
1.4. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija, ASV 570 euro;
1.5. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera, Kanāda 285euro;
1.6. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga, Vācija 570 euro;
1.7. par 1. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Īglsa, Austrija 712 euro;
1.8. par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga, Vācija 285 euro;
1.9. par 2. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze, Vācija 570 euro;
1.10. par 4. vietu Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā 427 euro.
2. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu skeletonistam T. D. 4130 euro (četri tūkstoši viens simts
trīsdesmit euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018.gada sezonā:
2.1. par 5. vietu Olimpiskajās spēlēs skeletonā, Phjončana, Dinevidkoreja 854 euro;
2.2. par 5. vietu Eiropas čempionātā skeletonā, Īglsa, Austrija 285 euro;
2.3. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Leikplesida, ASV 285 euro;
2.4. par 4. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Parksitija, ASV 285 euro;
2.5. par 3. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vistlera, Kanāda 427 euro;
2.6. par 5. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Vinterberga, Vācija 285 euro;
2.7. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Īglsa, Austrija 285 euro;
2.8. par 6. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Altenberga, Vācija 285 euro;
2.9. par 3. vietu Pasaules kausa posmā skeletonā, Kēnigze, Vācija 427 euro;
2.10. par 3. vietu Pasaules kausu posmu skeletonā kopvērtējumā 712 euro.
3. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
4. atbalstīt finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta un interešu klubs „RO””,
reģ. Nr. 50008034261, juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads,
5055,50 euro (pieci tūkstoši piecdesmit pieci euro, 50 euro centi) apmērā par M. D. un T. D.
trenera D. D. ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā 2017./2018.gada sezonā,
novirzot to Siguldas novada jaunatnes komandas mācību-treniņu procesa nodrošināšanai;
5. noslēgt līgumu ar biedrību „Sporta un interešu klubs „RO””, reģ. Nr. 50008034261, juridiskā
adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, par piešķirtā finansējuma izlietošanu;
6. par līguma izpildi atbildīgo noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z.Abzaloni;
7. naudas balvas un finansējumu izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.
5.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja I. K. iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas balvu
par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1. 4. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda, Latvija;
2. 4. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Sigulda, Latvija;
3. 7. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sprinta sacensībās, Sigulda, Latvija;
4. 3. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu sacensībās, Sigulda, Latvija;
5. 3. vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā komandu sacensībās, Sigulda, Latvija;
6. 6. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu sacensībās, Kēnigze, Vācija;
7. 10. vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Altenberga, Vācija;
8. 4. vieta Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā komandu sacensību kopvērtējumā.
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Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7,
8§) 9. punktu, kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas
balvu individuālam sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir
piedalījies ne mazāk kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas
attiecīgās komandas stafešu kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu
sacensībām naudas balvu piešķir par vienu, augstāko sasniegumu, un kritēriju, ka naudas balva tiek
piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm, naudas balvas var tikt
piešķirtas par 3 no iesniegumā minētajiem sasniegumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību,
kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un
naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5. un 9. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 7.§), Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 11.§), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns,
Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret− nav, atturas− nav, dome
nolemj:
1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam I. K. 997 euro (deviņi simti
deviņdesmit septiņi euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2016./2017.gada sezonā:
1.1.par 4. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā, Sigulda, Latvija 285 euro;
1.2.par 4. vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, Sigulda, Latvija 285 euro;
1.3.par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu sacensībās, Sigulda, Latvija
427 euro;
2. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
3. naudas balvu izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.
6.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone
Ir saņemts Siguldas novada kamaniņbraucēja A. D. iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas
balvu par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu stafetē, Oberhofā, Vācijā
2018.gada 14.janvārī.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7,
8.§) 9. punktu, kas nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, kā arī, ka naudas
balvu individuālam sportistam par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja sportists ir
piedalījies ne mazāk kā 50 % Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras tiek ieskaitītas
attiecīgās komandas stafešu kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules kausa posmu stafešu
sacensībām naudas balvu piešķir par vienu, augstāko sasniegumu, un kritēriju, ka naudas balva tiek
piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm, naudas balva var tikt piešķirta
par iesniegumā minēto sasniegumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par
kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5. un 9. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 8.§), Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 12.§) atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns,
Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret− nav, atturas− nav, dome
nolemj:
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1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējam A. D. 570 euro (pieci simti
septiņdesmit euro) apmērā par 2. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu
stafetē, Oberhofa, Vācija;
2. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
3. naudas balvu izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.

7.§
Par naudas balvu piešķiršanu
Ziņo: Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone
Ir saņemts iesniegums no Siguldas novada bobslejista J. S. ar lūgumu piešķirt naudas balvu
sportistam un viņa trenerim S. P. par šādiem J. S. sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1. 3. vieta Olimpiskajās spēlēs bobsleja divnieku ekipāžā, Phjončhana, Dienvidkoreja;
2. 5. vieta Olimpiskajās spēlēs bobsleja četrinieku ekipāžā, Phjončhana, Dienvidkoreja;
3. 4. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā četrinieku ekipāžā, Pārksitija, ASV;
4. 4. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā četrinieku ekipāžā, Īglsa, Austrija;
5. 3. vieta Eiropas čempionātā bobslejā četrinieku ekipāžā, Īglsa, Austrija;
6. 2. vieta Pasaules kausa posmā bobslejā četrinieku ekipāžā, Kēnigze, Vācija;
7. 5.vieta Pasaules kausu posmu kopvērtējumā bobslejā divnieku ekipāžām.
Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas
novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 9. punkts paredz, ka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas,
kā arī kritēriju, ka naudas balva tiek piešķirta, ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk
valstīm, naudas balvas var tikt piešķirtas par visiem iesniegumā minētajiem sasniegumiem,
vienlaikus, nolikuma 10.punkts paredz, ka sportista trenerim piešķir naudas balvu 50% apmērā no
sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā
vienu gadu. Naudas balvu var piešķirt tikai vienam sportista trenerim, kas tiek uzrādīts iesniegumā.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada
4. aprīļa nolikuma „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 5., 9. un 10. punktu,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 9.§), Finanšu
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 13.§) atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska,
M.Zīverts), pret − nav, atturas− nav, dome nolemj:
1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu bobslejistam J. S. 4271 euro (četri tūkstoši divi simti
septiņdesmit viens euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2017./2018. gada sezonā:
1.1. par 3. vietu Olimpiskajās spēlēs bobsleja divnieku ekipāžā, Phjončhana, Dienvidkoreja
1423 euro;
1.2. par 5. vietu Olimpiskajās spēlēs bobsleja četrinieku ekipāžā, Phjončhana, Dienvidkoreja
854 euro;
1.3. par 4.vietu Pasaules kausa posmā bobslejā četrinieku ekipāžā, Pārksitija, ASV 285 euro;
1.4. par 4. vietu Pasaules kausa posmā bobslejā četrinieku ekipāžā, Īglsa, Austrija 285 euro;
1.5. par 3. vietu Eiropas čempionātā bobslejā četrinieku ekipāžā, Īglsa, Austrija 427 euro;
1.6. par 2. vietu Pasaules kausa posmā bobslejā četrinieku ekipāžā, Kēnigze, Vācija 570 euro.
1.7. par 5.vietu Pasaules kausu posmu kopvērtējumā bobslejā četrinieku ekipāžām 427 euro.
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 4. aprīļa nolikuma „Par
kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7, 8.§) 10. punktu, kas nosaka ka
sportista trenerim piešķir naudas balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas,
ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu, nepiešķirt naudas
balvu J. S. trenerim S. P.;
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3. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
4. naudas balvu izmaksāt no 8111 budžeta līdzekļiem.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.

8.§
Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības daļas Jāņa
Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanas iespējām
Ziņo: Nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Izskatot SIA „LGK atrakcijas”, reģistrācijas Nr.40003445241, juridiskā adrese „Atrakcijas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, 2018.gada 27.februāra iesniegumu ar lūgumu Siguldas novada
pašvaldībai lemt par apbūves tiesības piešķiršanu neapbūvētajai zemes vienības daļai 2578 m2
platībā, Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, kadastra apzīmējums 8015 002
1720, kadastra Nr.8015 002 1720, dome konstatē:
1. saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000135707 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā
14, Siguldā, Siguldas novadā reģistrētas uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām 11534 m2 kopplatībā: 1) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1720 (kura savukārt sastāv no zemes 9867 m2
platībā un 2 (divām) nedzīvojamām ēkām); 2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8015 001 0927 (kura savukārt sastāv no zemes 1667 m2 platībā un 1 (vienas)
nedzīvojamās ēkas);
2. nekustamais īpašums apgrūtināts ar 2002.gada 9.augustā noslēgto koncesijas līgumu „Par
Siguldas pilsētas pasažieru trošu piekarceļa Sigulda‒Krimulda nodošanu koncesijā“,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LGK atrakcijas” lietošanā līdz 2032.gada 8.augustam;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumu „Par
grozījumiem 2006.gada 22.maija zemes nomas līgumā un 2002.gada 9.augusta Koncesijas
līgumā” (prot.Nr.3, 5.§) Koncesijas resursu izmantošanai Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1720 nomas platība noteikta 3979 m2 .
(Zemes vienība B atbilstoši grafiskajam pielikumam);
4. ar Siguldas novada Būvvaldes 2018.gada 21.marta lēmumu „Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā”,
(prot.Nr.12, 2.§), atlikušajai pašvaldībai piederošajai zemes vienības daļai ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1720, 5888 m2 platībā, tiek piešķirts:
1) zemes vienības daļai C (atbilstoši grafiskajam pielikumam), platība 3310 m2, uz
kuras atrodas stāvlaukums ar pieslēgumu Ainas ielai, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis „Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas”, kods 1105;
2) zemes vienības daļai A (atbilstoši grafiskajam pielikumam), platība 2578 m2, kas
atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P) un Atpūtas vietas dabas kultūrvēsturiskajā
vidē (PA), nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Komercdarbības objektu
apbūve”, kods 0801;
5. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu „Par
Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes
izmantošanas iespēju izvērtējumu”, (prot.Nr.12, 2.§), lēmuma Pielikumā „Siguldas
novada pašvaldībai piederošās un neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums”,
ir noteikta neapbūvētās pašvaldības zemes iespējamā zemes izmantošana: pašvaldības
funkciju īstenošanai, zemes noma, atsavināšana;
6. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un
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teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Grafisko daļu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1720 plānotā (atļautā) izmantošana ir publiskas apbūves (P),
atpūtas vietas un dabas kultūrvēsturiskā vide (PA) un satiksmes infrastruktūras (TS)
teritorija, kā arī tā atrodas teritorijā ar īpašiem nosacījumiem, kurai izstrādājams
detālplānojums un skatu vieta;
7. saskaņā ar Civillikuma Trešo A nodaļu, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvārī,
Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts – apbūves tiesība, kas saskaņā ar Civillikuma
1129.1 pantu ir ar līgumu piešķirta (..) lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala
nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Uz
apbūves tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā ēka (inženierbūve) ir uzskatāma par apbūves
tiesības būtisku daļu. Apbūves tiesībai piemērojami noteikumi, kas attiecas uz
nekustamām lietām, izņemot pirmpirkuma tiesību un izpirkuma tiesību. (Tā kā vairs nav
iespējams veidot brīvprātīgu dalīto īpašumu, apbūves tiesība attiecībā uz tās piemērošanas
jomu ir instruments, kas aizstāj līdz 2017.gadam pastāvējušo iespēju veidot brīvprātīgu
dalīto īpašumu nododot zemi nomā ar tiesībām būvēt uz tās pastāvīgus nekustamos
īpašumus);
8. vienlaikus konstatējams, ka minimālais termiņš, uz kuru piešķirama apbūves tiesība
saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, ir 10 gadi. Maksimālo apbūves tiesības termiņu
Civillikums neierobežo. Līdz ar to apbūves tiesības termiņš virs likumā noteiktā minimālā
ir atkarīgs no pušu vienošanās līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu. Civillikums
noteic, ka pēc apbūves tiesības termiņa notecējuma apbūves tiesība izbeidzas un
nedzīvojamā ēka vai inženierbūve, kas uzcelta uz apbūves tiesības pamata, kļūst par
zemes gabala būtisku daļu, proti, tiek pievienota zemes īpašnieka zemes īpašumam;
9. saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu, apbūves tiesībai ir nepieciešams noteikt
zemesgabalu, uz kuru tā attiecas, ievērojot būvniecības un citu likumu prasības (skat.
Zemesgrāmatu likuma 55.2 panta pirmās daļas 3. punktu, 62. panta ceturto daļu un
atbilstošās tiesību normas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā par kadastra objekta
noteikšanu). Apbūves tiesību ir iespējams nodibināt arī uz zemesgabala reālu neatdalītu
daļu;
10. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir saimnieciskās darbības sekmēšana attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, kā arī rūpes par bezdarba samazināšanu;
11. attīstības plānošanas dokumenta „Siguldas novada Attīstības programma 2018. –
2024.gadam” Pašreizējās situācijas aprakstā, 3.4.apakšpunktā (Kultūrvēsturiskās vērtības)
konstatēts, ka Novada bagātais un daudzveidīgais kultūrvēstures mantojums ir pazīstams
arī ārpus Latvijas robežām. Unikālais kultūrvēstures resursu potenciāls ir viena no
galvenajām priekšrocībām tūrisma attīstībai. Tai pat laikā minētās Attīstības programmas
Rīcības plāna Uzdevuma U 32 (Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi un
popularitāti) paredz rīcību R.131 – Nišu tūrisma attīstīšana (gardēžu, ūdens, veselības,
kultūras, u.c.), kas paredz pastāvīgi attīstīt daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu;
12. Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošā neapbūvētā zemes vienības daļa 2578 m2
platībā Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā netiek izmantota un nav
nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai;
13. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants
paredz pašvaldības pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, un
noteic, ka: „Publiska persona (..) rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu; 3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko
cenu.”;
14. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 panta
trešā daļa noteic, ka: „Publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības
piešķiršanas noteikšanas metodiku, apbūves tiesības piešķiršanas izņēmumus, kā arī
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atsevišķus apbūves tiesības piešķiršanas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic
Ministru kabinets.”;
15. lēmuma konstatējošās daļas 13.punktā minētie Ministru kabineta noteikumi – jaunie
Ministru kabineta noteikumi „Par publiskās personas zemes nomu”, kas aizstās šobrīd
spēkā esošos Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „Par publiskās
personas zemes nomu”, ir saskaņošanas stadijā, 2016.gada 15.septembrī uzsaukti Valsts
sekretāru sanāksmē, izskatīti Ministru kabineta komitejā 2018.gada 5.februārī, kur
atbalstīts regulējums daļā, kas skar izsoles noteikumus (turpmāk − noteikumu projekts).
Noteikumu projekts paredz, ka neapbūvētā zemes gabala apbūves tiesīgo noskaidro
rakstiskā vai mutvārdu izsolē. Apbūves tiesības piešķīrējs pieņem lēmumu par
piemērojamo izsoles veidu, apstiprina publicējamo informāciju par apbūves tiesības
objektu, nodrošina izsoles atklātumu un veic izsoles procedūras dokumentēšanu (..);
16. ņemot vērā minēto, dome konstatē, ka apbūves tiesības maksas noteikšanai, lai
nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā paredzēto pienākumu – publiskas personas manta nododama lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu – nepieciešama neatkarīga vērtētāja noteikta tirgus
apbūves tiesības maksa.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 31.pantu, Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums" 51.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, 6.1 pantu,
Civillikuma 1129.1 -1129.9 pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, I.Zagorska, K.Leitāne, Ņ.Balode ), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās
U.Mitrevics, dome nolemj:
1. papildināt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu „Par Siguldas
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju
izvērtējumu”, (prot.Nr.12, 2.§), lēmuma Pielikumā noteiktas neapbūvētās pašvaldības zemes
iespējamās zemes izmantošanu: Apbūves tiesība;
2. papildināt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma „Par Siguldas
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju
izvērtējumu”, (prot.Nr.12, 2.§), lēmuma Pielikumu „Siguldas novada pašvaldībai piederošās
un neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums”, ar pašvaldībai piederošu
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1720 daļu 5888 m 2 platībā
Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā kadastra Nr.8015 002 1720, nosakot iespējamo
izmantošanas veidu:
2.1. zemes vienības daļai 3310 m2 – teritorijas plānojumā plāņotā/atļautā izmantošana
Publiskā apbūves teritorijā (P) un Atpūtas vietas dabas kultūrvēsturiskajā vidē (PA) −
pašvaldības funkcija (atbilstoši grafiskajam pielikumam C);
2.2. zemes vienības daļai 2578 m2 – teritorijas plānojumā plāņotā/atļautā izmantošana
Publiskā apbūves teritorijā (P) un Atpūtas vietas dabas kultūrvēsturiskajā vidē (PA) −
Apbūves tiesība, (atbilstoši grafiskajam pielikumam A);
3. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai, ņemot vērā tiesību
aktos paredzēto atļauto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1710, 2578 m 2
platībā, Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā izmantošanu, organizēt un veikt
apbūves tiesības mutiskās izsoles procedūru zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002
1710 daļai 2578 m2 platībā, Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā;
4. Teritorijas attīstības pārvaldei pasūtīt neatkarīgā sertificētā vērtētāja tirgus vērtējumu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1710 daļai 2578 m2 platībā, Jāņa Poruka ielā 14,
Siguldā, Siguldas novadā, tirgus apbūves tiesības maksas noteikšanai, saskaņā ar Darba
uzdevumu (pielikumā).
9.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu
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Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LZZ PLUS”, reģistrācijas Nr.40103170613,
juridiskā adrese „Zeltragi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, valdes locekļa Aivara Gailīša
iesniegumu ar lūgumu nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam „Jaundreļļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra Nr.8094 004 0406, caur pašvaldībai valdījumā esošo nekustamo īpašumu
„Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8094 004 0376, dome konstatē:
1.

2.

3.

4.

saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.724 ierakstiem nekustamā īpašuma ar adresi „Jaundreļļi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra Nr.8094 004 0406, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8094 004 0607, 26.2 ha platībā, īpašnieks ir SIA „LZZ PLUS”,
reģ.Nr.40103170613;
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra lēmumu „Par zemes
piekritību” (prot.Nr.18, 6.§, punkts 11.) ir noteikts, ka nekustamais īpašums „Ozoli”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8094 004 0376, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8094 004 0376, 6,7 ha platībā, ir piekrītošs Siguldas novada pašvaldībai.
Nekustamais īpašums nav nostiprināts zemesgrāmatā;
nekustamajam īpašumam „Jaundreļļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nav ceļa
pievienojuma, autoceļam A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) un piekļūt pie tā var
tikai caur pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar
kadastra apzīmējumu 8094 004 0376, uz kura atrodas fiziskai personai valdījumā esošs ēku
(būvju) īpašums ar adresi „Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, un kuram vēsturiski ir
izveidots ceļš, kas pievienots autoceļam A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene). Ceļa
servitūts uz blakus esošo īpašumu „Jaundreļļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nav
nodibināts;
esošais ceļa pievienojums no nekustamā īpašuma „Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar
kadastra apzīmējumu 8094 004 0376 reģistrēts Valsts autoceļu reģistrā, kā III kategorijas ceļa
pievienojums valsts autoceļam A2;
Saskaņā ar Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu servitūtus nodibina ar līgumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punktu, 31.pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums" 51.punktu, Civillikuma 1130., 1141., 1144., 1156.,
1231.panta 3.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu Nr.505 „Noteikumi par
pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”, 8.3. apakšpunktu, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, I.Zagorska,
K.Leitāne, Ņ.Balode ), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
1. nodibināt braucamā ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā „Ozoli”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, kadastra Nr.8094 004 0376, par labu nekustamajam īpašumam ar adresi „Jaundreļļi”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0607,
saskaņā ar Grafisko pielikumu, kur ceļa servitūta teritorija noteikta: laukums – 0,1 ha, garums
– 175 m un platums – 6,0 m;
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar SIA „LZZ PLUS”,
reģ.Nr.40103170613.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
10.§
Par SIA „Saltavots” 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: SIA „Saltavots” valdes loceklis G.Dambenieks
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Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793,
juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2017.gadu un
auditorsabiedrības SIA „Nexia Audit Advice”, neatkarīga revidenta – valdes locekles zvērinātas
revidentes Judītes Jakovinas (sertifikāts Nr.105) − 2018.gada 12.marta ziņojumu, pamatojoties uz
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 56.panta otro
daļu, 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Komerclikuma 179.pantu, Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 15.marta iekšējo noteikumu Nr.3 „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla
daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.1. un 6.5.apakšpunktu un 32., 33.punktu, Finanšu komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6., 1.§) atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793,
juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par 2017.gadu.
11.§
Par SIA „Siguldas slimnīca” 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: SIA „Siguldas slimnīca” valdes loceklis V.Silķe
Debatēs piedalās I.Zagorska.
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2017.gadu un auditorsabiedrības SIA „Nexia Audit Advice”, neatkarīga revidenta – valdes locekles
zvērinātas revidentes Judītes Jakovinas (sertifikāts Nr.105) − 2018.gada 13.marta ziņojumu,
pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu,
56.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Komerclikuma 179.pantu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 15.marta iekšējo noteikumu Nr.3 „Siguldas novada kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.1. un 6.5.apakšpunktu un 32., 33.punktu, Finanšu
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 2.§) atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Siguldas slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, gada
pārskatu par 2017.gadu.
Domes priekšsēdētāja vietniece atstāj domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās astoņi deputāti.
12.§
Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: SIA „Siguldas Sporta serviss” valdes locekle E.S.Kalēja
Debatēs piedalās I.Zagorska, R.Kalvāns. U.Mitrevics
Viedokli izsaka I.Zālīte.
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas
Nr. 40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2017.gadu un auditorsabiedrības SIA „Nexia Audit Advice”, neatkarīga revidenta – valdes locekles
zvērinātas revidentes Judītes Jakovinas (sertifikāts Nr.105) − 2018.gada 14.marta ziņojumu,
pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu,
56.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Komerclikuma 179.pantu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 14.marta iekšējo noteikumu Nr.3 „Siguldas novada kapitālsabiedrību
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un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.1. un 6.5.apakšpunktu un 32., 33.punktu, Finanšu
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 3.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas
Nr.40003411141, juridiskā adrese Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, gada pārskatu par
2017.gadu.
13.§
Par Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Ņemot vērā dokumentu pārvaldības un personāla dokumentu elektroniskās sistēmas ieviešanu
pašvaldībā, ir nepieciešams apstiprināt aktualizēto Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļas
nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 11.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns,
Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļas nolikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
14.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa nolikumā „Siguldas
novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums”
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Sakarā ar Siguldas novada pašvaldības nosaukuma maiņu (iepriekš – Siguldas novada Dome),
darba pienākumu precizēšanu Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
darbiniekiem, ņemot vērā Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā
‒VAAD) 2018.gada 7.februāra vēstuli (reģistrēta ar Nr.5.2-58/385) „Par invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas ekspertu grupu”, ar kuru VAAD lūdz izdarīt izmaiņas Siguldas novada
pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā, turpmāk tajā
iekļaujot vienu VAAD deleģēto amatpersonu, ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Siguldas
novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa nolikumā „Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2.punktu, Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 11.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret –
nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa nolikumā „Siguldas novada
pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punktā vārdu „Dome” (turpmāk – Dome) ar vārdiem „pašvaldības dome (turpmāk
– pašvaldības dome)”;
1.2. aizstāt 6.5.apakšpunktā vārdus „divi Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji” ar vārdiem
„Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvis”;
1.3. papildināt nolikuma 6.punktu ar 6.6.apakšunktu šādā redakcijā:
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“pašvaldības administrācijas darbinieks, kura darba pienākumi saistīti ar vides aizsardzības
jautājumiem.”;
1.4. aizstāt 3.punktā vārdu „Domes” ar vārdiem „pašvaldības domes”;
1.5. aizstāt 7.punktā vārdu „Dome” ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.6. aizstāt 8.5.apakšpunktā vārdu „Domes” ar vārdiem „pašvaldības domes”;
1.7. aizstāt 18.punktā vārdu „Domei” ar vārdiem “pašvaldības domei” un vārdu „Domes” ar
vārdiem “pašvaldības domes”;
1.8. aizstāt 19.punktā vārdu „Domē” ar vārdiem „pašvaldības domē”;
1.9. aizstāt 20.punktā vārdu „Domes” ar vārdiem „pašvaldības domes”.
15.§
Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas
sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Lēmuma projekts ir sagatavots sakarā ar nepieciešamību no jauna apstiprināt Siguldas novada
pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupu (turpmāk tekstā - Ekspertu
grupa), kas pamatojas ar:
1. Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā ‒ VAAD)
2018.gada 7.februāra vēstuli (reģistrēta ar Nr.5.2-58/385) „Par invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas ekspertu grupu”, ar kuru VAAD informē, ka atsauc no dalības Ekspertu grupā
VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vecāko inspektori Ingūnu Ulmani;
2. Ekspertu grupas loceklis A. J. ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar Siguldas novada
pašvaldību;
3. Siguldas novada pašvaldības Mores pagasta pārvaldes vadītājas Zentas Bites iesniegumu
par iekļaušanu Ekspertu grupas locekļu sastāvā;
4. darba pienākumu maiņu Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
darbiniekiem.
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. punkts paredz, ka atsevišķu invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista
vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai republikas
pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu
aizsardzības dienesta pārstāvi.
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt likuma
„Par pašvaldībām” 61.panta otrā daļa paredz, ka darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka
atsevišķi likumi vai domes lēmumi, un darbam tajās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu
maksā no pašvaldības ieņēmumiem. Saskaņā ar „Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums” 7.punktu, ekspertu grupas sastāvu apstiprina
Siguldas novada pašvaldības dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo
daļu, Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. un 3. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 12.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret−
nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupu šādā sastāvā:
1.1.komisijas priekšsēdētājs − Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone;
1.2.komisijas loceklis − Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu
un vides pārvaldības nodaļas galvenā dārzkopības speciāliste Dita Laure;
1.3.komisijas loceklis − Siguldas novada pašvaldības Mores pagasta pārvaldes vadītāja Zenta
Bite;
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1.4.komisijas loceklis − Siguldas novada pašvaldības Allažu pārvaldes vadītāja Vija Vāvere;
1.5.komisijas loceklis – Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vecākā
inspektore Lilija Stepanova;
1.6.komisijas loceklis − Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu
un vides pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste vides un energopārvaldības
jautājumos Maija Kovāča;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 1.aprīļa lēmumu
„Par Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu”
(prot.Nr.5, 23.§).

16.§
Par piedalīšanos projektā
„Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar Projektu vadlīnijām „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeņu pārvaldība”
Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – LVAFA) izsludināja atklātu projektu
konkursu.
Siguldas novada pašvaldības sagatavotā projekta iesnieguma „Jūdažu ezera apsaimniekošanas
plāna izstrādei” (turpmāk – projekts) kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 500 euro, tās 100% apmērā
sedz Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas piešķirtais finansējums. LVAFA ir atbalstījusi
projektu finansējuma saņemšanai.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2018.gada 30.septembrim.
Saskaņā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā projektu iesniegumu
konkursu nosacījumiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 3. punktu, kā arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.−2024.gadam Rīcības plāna rīcību Nr.10 „Publiskās ārtelpas teritoriju attīstība,
labiekārtošana un atjaunošana”, saskaņā ar Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu
(prot.Nr.4, 24.§), un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu
(prot.Nr.6, 16.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret- nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noslēgt vienošanos ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju par finansējumu
projektam „Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”;
2. iekļaut projektu Siguldas novada pašvaldības 2018.gada budžetā;
3. nodrošināt projektam nepieciešamo priekšfinansējumu 2 800 euro apmērā.
17.§
Par piedalīšanos projektā
„Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai” un
finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Saskaņā ar Projektu vadlīnijām „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeņu pārvaldība”
Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – LVAFA) izsludināja atklātu projektu
konkursu.
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Siguldas novada pašvaldības sagatavotā projekta iesnieguma „Siguldas pludmales pie Gaujas
infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai” (turpmāk – projekts) kopējās attiecināmās
izmaksas ir 55 290 euro, no tām LVAFA finansējums 38 892 euro jeb 70,34%, Siguldas novada
pašvaldības līdzfinansējums 16 398 euro jeb 29,66%. Projekta īstenošanai pieejams avanss 20%
apmērā jeb 7 778 euro. LVAFA ir atbalstījusi projektu finansējuma saņemšanai.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2018.gada 30.novembrim.
Projektā plānotās aktivitātes: laivu piestātnes uz pontoniem, izvilkšanas trapa izbūve; koka
laipu un stiprināta seguma taku izbūve, pārģērbšanās kabīnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem
uzstādīšana, bruģēta laukuma un bruģētas takas līdz laivu piestātnei izbūve.
Saskaņā ar LVAFA izsludinātā projektu iesniegumu konkursa nosacījumiem un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, kā
arī pamatojoties uz Siguldas novada Attīstības programmas 2018.−2024.gadam Rīcības plāna rīcību
Nr. 10 „Publiskās ārtelpas teritoriju attīstība, labiekārtošana un atjaunošana (Labiekārtotas publiski
pieejamas vietas pie ūdens objektiem)”, rīcību Nr.41 „Teritorijas bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas nodrošināšana”, rīcību Nr. 76 „Veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu”,
rīcību Nr.78 „Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana” saskaņā ar Finanšu
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 25.§), un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 5. aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 17.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pretnav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noslēgt vienošanos ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju par finansējumu
projektam „Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības
nodrošināšanai”;
2. iekļaut projektu Siguldas novada pašvaldības 2018.gada budžetā;
3. nodrošināt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 29,66% apmērā jeb kopsummā
16 398 euro un priekšfinansējumu 80% apmērā jeb kopsummā 31 114 euro no kopējās projekta
attiecināmo izmaksu summas.
18.§
Par zemes nomu publiska stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa
Valdemāra iela 2, Sigulda, Siguldas novads
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Debatēs piedalās Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Zagorska.
Izskatot SIA „Loras nami”, reģistrācijas Nr.40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C,
Rīga, valdes locekļa Jāņa Bormaņa 2018.gada 2.marta iesniegumu Nr.17/v-2018 ar lūgumu iznomāt
daļu 252 m2 platībā no pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Krišjāņa Valdemāra iela, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 4030, kas nepieciešama publiska stāvlaukuma
ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2, Sigulda, Siguldas novads, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.857 nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8015 002 3311, kas sastāv no
zemes vienības ar adresi Krišjāņa Valdemāra iela 2, Sigulda, Siguldas novads, platība 2681
m2, kadastra apzīmējums 8015 002 3311 un dzīvojamās ēkas ir SIA „Loras nami”,
reģistrācijas Nr.40103275823, īpašumā;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000511470 nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8015 002 4030,
kas sastāv no zemes vienības ar nosaukumu Krišjāņa Valdemāra iela, Sigulda, Siguldas
novads, platība 2900 m2, kadastra apzīmējums 8015 002 4030, ir Siguldas novada pašvaldības
īpašumā;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
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izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20, 2.§) (turpmāk tekstā – Teritorijas
plānojums) Grafisko daļu zemes vienība Krišjāņa Valdemāra iela, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 002 4030, atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā (TS), kur
galvenā izmantošana ir sauszemes transporta būvju būvniecība – autoceļu, ielu, ceļu,
satiksmes organizācijas laukumu izbūve; transportlīdzekļu novietņu ierīkošana un izbūve;
sliežu ceļu izbūve; tiltu, estakāžu, tuneļu, pazemes ceļu būvniecība; satiksmes un sakaru ēku
būvniecība (garāžu ēkas – pazemes, virszemes, daudzstāvu, ar atsevišķām bloķētām telpām);
ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un ierīkošana un neliela daļa publiskās apbūves
teritorijā (P) un zaļumvietas (Z);
4. likuma “Par autoceļiem” 1.panta otrajā daļa noteikts, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību
iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes;
5. saskaņā ar Publiskas mantas atsavināšanas likuma 11.punktu zemes starpgabals ir publiskai
personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos
apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai;
6. ņemot vērā, ka iznomājamā zemes vienības daļa atbilst starpgabala pazīmēm un robežojas ar
SIA „Loras nami”, reģistrācijas Nr.40103275823, piederošo īpašumu Krišjāņa Valdemāra iela
2, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 3311, šajā gadījumā nav
piemērojams Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa iekšējo noteikumu „Par
Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību” (prot.Nr.7, 18.§)
4.punkts, kurā ir noteikts, ka iznomājot neapbūvētu pašvaldībai piederošu zemi ir jāapzina citi
pretendenti, ievietojot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē;
7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
pirmajā daļā ir minēts, ka, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita
nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes
2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par neapbūvētu Siguldas novada pašvaldībai piederošo
vai piekrītošo zemes gabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu (prot.Nr.11, 26.§), Siguldas
novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldībai
piederošās zemes iznomāšanas kārtību” (prot.Nr.7, 18.§) 4.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4,18.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret −
nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Loras nami”, reģistrācijas Nr.40103275823, par
zemes vienības ar adresi Krišjāņa Valdemāra iela, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 002 4030, daļas 252 m2 platībā iznomāšanu publiska stāvlaukuma
iekārtošanai, saskaņā ar pielikumu. Zemes vienības daļu nodot lietošanā bez tiesībām to
apbūvēt ar patstāvīgiem zemesgrāmatā reģistrējamiem īpašuma objektiem un bez tiesībām
to nodot apakšnomā;
2. noteikt nomas līguma termiņu 10 gadi un nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības
gadā un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, bez tiesībām nodot zemes vienības daļu
apakšnomā;
3. noteikt lēmuma 1.punktā minētajai stāvlaukuma daļai publiskās autostāvvietas statusu;
4. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu.

19.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar [adrese] ar mērķi veidot
jaunu pievienojumu valsts reģionālajam autoceļam P3
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Ziņo: teritorijas plānotājs R. Lipsbergs
Izskatījusi B.M. iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut izstrādāt detālplānojumu un izsniegt
tā izstrādes nosacījumus III kategorijas jauna māju ceļa pievienojuma valsts autoceļam P-3
(Garkalne-Alauksts) izveidošanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz 21.03.2018. nekustamā īpašuma ar
nosaukumu [nosaukums], [adrese], kadastra Nr. [..], kurš sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 2,2 ha platībā, zemes vienības ar adresi [nosaukums],
[adrese], kadastra apzīmējums [..], uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu
[..], kūts ar kadastra apzīmējumu [..], šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], šķūnis ar kadastra
apzīmējumu [..], šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], pirts ar kadastra apzīmējumu [..], un ar
zemes īpašniekam nepiederošas būves piederības statusu šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..],
šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], kūts ar kadastra
apzīmējumu [..] un šķūnis ar kadastra apzīmējumu [..], tiesiskais valdītājs ir M.C., bet
īpašumtiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 16,9 ha platībā Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101 ‒ zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2. kā papildus informācija iesniegumam pievienota starp M.C. un B.M. 2018.gada 24.janvārī
noslēgtā Vienošanās par servitūta ceļa noteikšanu, kuras 6.17.apakšpunktā minēts, ka „puses
viena otru pilnvaro (proti, [nosaukums] pilnvaro [nosaukums] un attiecīgi [nosaukums]
pilnvaro [nosaukums]) veikt visas nepieciešamās darbības, tajā skaitā šīs vienošanas
iesniegšanu Zemesgrāmatas nodaļā, kā arī citās iestādēs ar mērķi kārtot dokumentāciju
Servitūta ceļa projektēšanai un būvniecībai vai saskaņā ar notāra norādījumu”;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) turpmāk tekstā – Teritorijas
plānojums) grafisko daļu zemes vienības ar adresi [adrese] kadastra apzīmējums [..] plānotā
atļautā izmantošana ir lauku zemes (L), mežu (M) un ūdeņu (Ū) teritorija;
4. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
409.7. punktu, detālplānojumu obligāti izstrādā pirms pašvaldību, komersantu un māju ceļu
pievienošanas valsts autoceļiem, ņemot vērā 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumus
Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts
autoceļiem”;
5. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta ceturto daļu, detālplānojuma
izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka
vietējā pašvaldība darba uzdevumā, un detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot
ar būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
6. saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 40.1.punktu lauku teritorijā
detālplānojumu izstrādā teritorijas plānojumā un lokālplānojumā paredzētajos gadījumos;
7. atbilstoši 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību,
komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2. punktā minētajam, pašvaldību,
komersantu un māju ceļus pievienojumi valsts autoceļiem tiek veidoti atbilstoši
detālplānojumiem.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta ceturto daļu, Ministru
kabineta 2014.gad 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 40.1 punktu, 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.505
„Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2. punktu,
Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.−2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā daļa” un III. sējuma „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 409.7. punktu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 19.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics,
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R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret − nav, atturas −
nav, dome nolemj:
1. atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar nosaukumu [adrese], ar
mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts reģionālajam autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts);
2. apstiprināt detālplānojuma Darba uzdevumu un detālplānojuma teritoriju (1.pielikums un
2.pielikums).
3. apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības teritorijas
plānotāju.
20.§
Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā sadalīšanai turpmāko virzību
Ziņo: teritorijas plānotājs R. Lipsbergs
Izskatījusi SIA „M un M risinājumi”, reģ. nr. 40003930560 valdes priekšsēdētāja Mārča Mistra
iesniegumu, kurā izteikts lūgums nodot izstrādāto detālplānojumu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000118552 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8042 002 0098, kas
sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu 8042 002 0242 4.8165 ha platībā un zemes vienības
ar adresi „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 002
0241, 2.0424 ha platībā, pieder A.A.;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) grafisko daļu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8042 002 0242 plānotā atļautā izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzM), Zaļumvietas (Z) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TS), kā arī zemes vienība atrodas
teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kur izstrādājams detālplānojums;
3. Siguldas novada pašvaldība dome 2015.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts,
Siguldas novads” (prot. Nr. 19, 7.§) un apstiprināts darba uzdevums, lēmuma pielikums Nr.1, zemes
vienības sadalei, nosakot teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un detalizējot
apbūves noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 17.maijā pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma
projekta nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas
novads, precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam” (prot. Nr. 8, 25.§), ar kuru tā nolēma
noteikt par izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāju un precizēt iesniegto
detālplānojuma redakciju atbilstoši detālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumam;
5. Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 19.oktobrī pieņēma lēmumu „Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads,
izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” (prot. Nr.1, 8.§) ar kuru ir pagarināts darba
detālplānojuma izstrādes darba uzdevums līdz 2019.gada 25.novembrim;
6. saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu izstrādes vadītājs sagatavoto
detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par detālplānojuma turpmāko virzību un iesniedz
izskatīšanai pašvaldības institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: nodot detālplānojuma
projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai vai precizēt detālplānojuma
redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam;
7. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 25.novembra lēmuma „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunveldzes” Stīveri, Allažu pagasts,
Siguldas novads” (prot.Nr.19, 7.§) 3.punktu par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta
Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Zane Gatere;
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Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 28.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 1.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par
(U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret−
nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. nodot publiskajai apspriešanai detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam ar nosaukumu
„Jaunveldzes”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8042 002 0242;
2. vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas detālplānojuma izstrādes vadītājam vienoties ar
izstrādātāju par publiskās apspriešanas termiņu, nosakot to ne īsāku par trijām un ne garāku par
sešām nedēļām, kā arī par sanāksmes organizēšanu, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, kā arī ievietot informāciju par sanāksmes norises laiku
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
sanāksmes norises datuma;
3. detālplānojuma izstrādātajam iesniegt paziņojumu par detālplānojuma projekta publisko
apspriešanu un sanāksmi ievietošanai Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, un
publicēt paziņojumu laikrakstā „Siguldas novada ziņas”;
4. detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma publisko
apspriešanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
5. detālplānojuma izstrādātājam iesniegt detālplānojuma projektu institūcijām atzinuma
saņemšanai.
21. §
Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar
mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo
zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo: teritorijas plānotājs R. Lipsbergs
Izskatījusi SIA „KB Architecture”, reģ. nr. 40103758048 valdes priekšsēdētāja un arhitekta
Kārļa Bedrīša iesniegumu, kurā izteikts lūgums izskatīt izstrādāto lokālplānojumu un virzīt to
publiskajai apspriešanai, kā arī lokālplānojuma izstrādes vadītāja R. Lipsberga vadības ziņojumu,
dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 18. janvāra lēmumu „Par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā,
ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.−2024. gadam noteikto funkcionālo
zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritoriju (DzM)” (protokols Nr. 2, 2.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§), turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums,
grafisko daļu nekustamā īpašuma ar adresi Noliktavu iela 1C, Sigulda, Siguldas novads,
ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana ir Zaļumvietas (Z), Mazstāvu dzīvojamā
apbūve (DzM), Satiksmes infrastruktūra (TS) un Ūdeņi (Ū), kā arī atrodas teritorijā ar īpašiem
noteikumiem, kur izstrādājams detālplānojums;
3. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamā īpašuma ar adresi
Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana ir
Zaļumvietas (Z), Publiskās apbūves teritorija (P), Satiksmes infrastruktūra (TS) un Ūdeņi (Ū), kā
arī atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, kur izstrādājams detālplānojums;
4. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamā īpašumā ar adresi
Kalna iela 2A, Sigulda, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana
ir Zaļumvietas (Z), Publiskās apbūves teritorija (P), Satiksmes infrastruktūra (TS);
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5. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamā īpašumā ar adresi
Kalna iela 2C, Sigulda, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana
Publiskās apbūves (P) un Satiksmes infrastruktūras (TS) teritorija;
6. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamā īpašumā ar adresi
Kalna iela 2B, Sigulda, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana
Publiskās apbūves (P) un Satiksmes infrastruktūras (TS) teritorija;
7. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamā īpašumā ar adresi
Kalna iela 2, Sigulda, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana
Publiskās apbūves (P) un Satiksmes infrastruktūras (TS) teritorija;
8. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamā īpašumā Kalna iela 6,
Sigulda, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības plānotā atļautā izmantošana Publiskās
apbūves (P), Publiskās apbūves ar īpašiem noteikumiem (P-11) un Satiksmes infrastruktūras (TS)
teritorija;
9. saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma grafisko daļu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 4218, 8015 002 4607 8015 002 4608, 8015 002 4609 un 8094 003 0320
dominējošā plānotā atļautā izmantošana ir Satiksmes infrastruktūra (TS);
10. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otro daļu lokālplānojumā var
detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju;
11. saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80. un 82. punktu, izstrādes vadītājs
sagatavo ziņojumu par lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar izstrādātāja sagatavoto
lokālpānojuma projekta redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē, kas pieņem lēmumu
par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai, kur publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām;
12. SIA „KB Architecture”, reģistrācijas Nr. 40103758048, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 415, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 ir iesniegusi vienu satiksmes organizācijas variantu
lokālplānojuma publiskai apspriešanai – saglabāt esošo ielu tīklojumu un veidot jaunu strupceļa
ielu Kalna ielas 1 zemes vienības teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 24. panta otro daļu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 80., 82. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.4,2.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret − nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojuma projektu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1,
Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P)
teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nosakot publiskās
apspriešanas termiņu četras nedēļas no informācijas publikācijas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.sigulda.lv;
2. lokālplānojuma izstrādātājam iesniegt izstrādes vadītājam paziņojumu par 1. punktā
minētā lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi
ievietošanai Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un publicēšanai
laikrakstā „Siguldas novada ziņas”;
3. lokālplānojuma izstrādātājam nosūtīt rakstisku paziņojumu lokālplānojumā iesaistīto un
piegulošo zemju īpašniekiem par 1. punktā minētā lokālplānojuma projekta publisko
apspriešanu;
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4. lokālplānojuma izstrādes vadītājam 1 nedēļas laikā ievietot paziņojumu par
lokālplānojuma publisko apspriešanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(turpmāk −TAPIS);
5. lokālplānojuma izstrādātājam iesniegt lokālplānojuma projektu institūcijām atzinuma
saņemšanai;
6. trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas lokālplānojuma izstrādes vadītājam vienoties ar
izstrādātāju par sanāksmes organizēšanu, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, kā arī ievietot informāciju par sanāksmes
norises laiku TAPIS, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

22.§
Par kustamās mantas FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822, atsavināšanas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1. atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumam „Par
Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT ar valsts
numuru GH 5822 − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.21, 14.§) un 2018.gada 25.janvāra
lēmumam „Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – FORD TRANSIT ar valsts
numuru GH 5822 – izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 18.§), 2018.gada
19.februārī notika kustamās mantas FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822 izsole, kurā
piedalījās viens dalībnieks M.M.L.;
2. pirkuma maksa 2631,75 euro (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 75 centi), t.sk.,
pievienotās vērtības nodoklis, par automašīnu FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822;
3. M.M.L. 2018.gada 27.februārī veica samaksu 2631,75 euro (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit
viens euro un 75 centi), samaksā par kustamo mantu tika iekļauts samaksātais nodrošinājums
217,47 euro (divi simti septiņpadsmit euro un 47 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, 6.panta
pirmo daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 4.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt kustamās mantas FORD TRANSIT ar valsts numuru GH 5822 2018.gada
19.februāra izsoles rezultātus;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar M.M.L., adrese: [..];
3. atzīt par pabeigtu kustamās mantas atsavināšanas procesu par labu M.M.L.;
4. izslēgt no Siguldas novada pašvaldības bilances pašvaldībai piederošo kustamo mantu FORD
TRANSIT ar valsts numuru GH 5822.

23.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 12.augusta iekšējos
noteikumos „Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas
atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
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Sakarā ar Siguldas novada pašvaldības nosaukuma maiņu (iepriekš – Siguldas novada Dome)
ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada
12.augusta iekšējos noteikumos „Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās
mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”, ņemot vērā grozījumus Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā, kā arī, lai precizētu mantas atsavināšanas kārtību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta
otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6,
14.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 12.augusta iekšējos noteikumos
„Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa
organizēšanas kārtība” šādus grozījumus:
1.1. 6.punkta pirmajā teikumā svītrot vārdu „nekustamais”;
1.2. 8.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.3. 9.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.4. 10.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.5. 11.1. apakšpunktā vārdus „laikrakstā” aizstāt ar vārdiem „Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā”;
1.6. 11.3. apakšpunktā vārdu „mājaslapā” aizstāt ar vārdiem „tīmekļa vietnē”;
1.7. 12.6. apakšpunktā svītrot vārdus „šī likuma”;
1.8. 17.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.9. 20.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.10. 21. punktā vārdus „7 (septiņu) darba dienu laikā” aizstāt ar vārdiem „30 dienu laikā”;
1.11. 26.punktu aiz vārdiem „iesniedz Pašvaldībai rakstveidā” papildināt ar vārdiem „uzrādot
atsavināšanas ierosinātāja vai tā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu”;
1.12. 28.6.3. un 29.1.apakšpunktus svītrot;
1.13. 31.punktā vārdus „Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes nodaļa (turpmāk Zemes nodaļa)” aizstāt ar vārdiem „Teritorijas attīstības pārvaldes”;
1.14. 33.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.15. 34. un 35.punktu svītrot;
1.17. 36.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.18. 37.punktā vārdus „Pēc Siguldas novada domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības
mantas nodošanu atsavināšanai, Zemes nodaļa” aizstāt ar vārdiem „Ja atsavināšanas
ierosinājums un tam pievienotie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, Teritorijas
attīstības pārvalde: ”;
1.19. 38.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.20. 41.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”;
1.21. 42.punktā vārdu „Dome” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības dome”.

24.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu [adrese]
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sēdes
2018.gada 3.aprīļa lēmumu ar priekšlikumu slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu [adrese],
Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumu „Par pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanu” (prot. Nr.3, 25.§) dome konstatē:
1. saskaņā ar atsavināmā objekta – dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanas paziņojuma
7.punktu, kas apstiprināts ar 2018.gada 22.februāra Siguldas novada pašvaldības domes
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lēmumu „Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanu” (prot. Nr.3,
25.§), pirmpirkumtiesīgā persona A.M., adrese: [..], realizēja savas pirmpirkuma tiesības;
2. atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacītā cena ir 10 096,67 euro (desmit tūkstoši deviņdesmit
seši euro, 67 centi), kas sastāv no tirgus vērtības 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) un
izdevumiem par nekustamā īpašuma novērtēšanu 96,67 euro (deviņdesmit seši euro, 67centi)
t.sk. PVN;
3. pamatojoties uz atsavināšanas paziņojuma 8.punktu, 2018.gada 20.martā A.M. ir veicis pirmo
iemaksu 5 000 euro (pieci tūkstoši euro) apmērā Siguldas novada budžeta kontā LV 15
UNLA 0027 8001 3040 4, a/s „SEB Banka”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 45.panta sesto daļu,
Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6., 21.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm
par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noslēgt pirkuma līgumu ar A.M;
2. apstiprināt samaksas grafiku atliktajam maksājumam par atlikušo (nenomaksāto) summu
5096,67 euro (pieci tūkstoši deviņdesmit seši euro un 67 centi) apmērā un likumiskos
procentus (6%) 473,58 euro (četri simti septiņdesmit trīs euro un 58 centi) apmērā līdz
2021.gada aprīlim. Samaksas grafiks un pirkuma līguma pielikums Nr.1 ir pirkuma
līguma neatņemama sastāvdaļa;
3. noteikt, ka pirkuma līgums ir apliecināms pie zvērināta notāra notariālā akta formā, un ar
to saistītos izdevumus sedz A.M.;
4. ar šā lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma spēkā stāšanās dienu izbeigt 2012.gada
14.decembrī noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.937 ar A.M.

25.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās
atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
J.I.Čivčs
Izskatījusi 2018.gada 3.aprīļa Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr.7, 2 .§), Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra sēdes lēmumu „Par līdzdalības izbeigšanu SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”” (prot. Nr.15,
24.§), Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta lēmumu „Par Siguldas novada
pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu” (prot.Nr.5, 16.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktā
un 21.panta pirmās daļas 27.punktā noteikto, komiteja konstatē, ka:
1. saskaņā ar Komerclikuma 189.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešo daļu pirmpirkuma tiesības nopirkt SIA „Rīgas
Apriņķa Avīze”, reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011, kapitāla
daļas ir SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” dalībniekiem;
2. Siguldas novada pašvaldība ir piedāvājusi SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” dalībniekiem
izmantot pirmpirkuma tiesības uz Siguldas novada pašvaldībai piederošajām SIA „Rīgas Apriņķa
Avīze” kapitāla daļām, bet dalībnieki nav pieteikušies uz kapitāla daļām;
3. saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
141.panta ceturto daļu nenopirktās Kapitāla daļas kapitāla daļu pārdevējs var pārdod atklātā izsolē.
4. lai pārdotu kapitāla daļas atklātā izsolē, nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus, kas ir
kapitāla daļu pārdošanas noteikumu sastāvā.
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Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 140. un
141.pantu, Komerclikuma 189.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
Nr.6, 22.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta lēmumā „Par
Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.5, 16.§) un izslēgt lemjošās daļas 2. (otro) punktu;
2. nodot pirmajai atklātai izsolei Siguldas novada pašvaldībai piederošās SIA „Rīgas Apriņķa
Avīze”, reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011, 1211 (viens
tūkstotis divi simti vienpadsmit) kapitāla daļas;
3. noteikt SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24,
Rīga, LV-1011 1211 kapitāla daļu atklātās izsoles sākuma cenu – 1726 euro (viens tūkstotis
septiņi simti divdesmit seši euro), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā, kas ir
105 euro (viens simts pieci euro);
4. apstiprināt SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pārdošanas pirmās atklātās izsoles
noteikumus;
5. nedēļas laikā no šo izsoles noteikumu apstiprināšanas dienas, nosūtīt izsoles noteikumus SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ.Nr.40103037514, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV1011 valdei un dalībniekiem;
6. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un rīkot
pirmo atklāto izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas
novadā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Lai precizētu saistošajos noteikumos paredzētās Siguldas novada pašvaldības ierādītās ielu
tirdzniecības vietas, svītrojot tās 4 ielu tirdzniecības vietas, kas atrodas Stacijas laukumā, Siguldā,
Siguldas novadā, kā arī, lai precizētu ierobežojumus preču grupām ielu tirdzniecībai no
pārvietojamiem transportlīdzekļiem, nosakot šo ierobežojumu Siguldas pilsētas un Peltes, Siguldas
pagasta teritorijā, bet neattiecinot uz pārējo Siguldas novada administratīvo teritoriju, ir sagatavoti
grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo
daļu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
Nr.6, 5.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
27.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” apstiprināšanu
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību noteikt kārtību, kādā tiek nodoti īslaicīgā nomā kioski Stacijas
laukumā, Siguldā, Siguldas novadā 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 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 6.§) atklāti balsojot, ar 8
balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus „Par pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu” pielikumā pievienotajā redakcijā.

28.§
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir saņemts 2018. gada 27. marta
Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.M2018 (turpmāk – Līgums), kuru noslēdza L.L. un SIA
„Auto SPA 00 24”, reģistrācijas numurs 50103478541, par nekustamā īpašuma, kas atrodas [adrese],
kadastra numurs [..] (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdošanu par 11 500 euro (vienpadsmit
tūkstoši pieci simti eiro) un L.L. (pārdevēja) iesniegums, kurā Pašvaldībai lūgts izskatīt jautājumu par
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
Izvērtējot Līguma nosacījumus un papildu informāciju, dome konstatē:
1. saskaņā ar Līgumu tiek pārdots nekustamais īpašums:
1.1. [adrese], kadastra numurs [..], kas sastāv no zemes vienības 0,3013 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu [..] (turpmāk – nekustamais īpašums);
1.2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma ieraksta Nr.[..], īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas L.L.
2. nekustamā īpašuma pārdevējs ir L.L., dzimis [datums];
3. nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir 11 500 euro (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro);
4. likuma „Par pašvaldībām”:
4.1. 78. panta pirmā daļa noteic, ka: „Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja
pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, ievērojot teritorijas
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas
dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai”;
4.2. 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (..) (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; (..));
4.3. 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu un slēgt darījumus;
4.4. 3.pants noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kura attiecīgajā administratīvajā
teritorijā darbojas iedzīvotāju interesēs;
5. vienlaikus, likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtā daļa paredz, ka pirmpirkuma tiesību
realizēšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets;
6. Ministru kabineta 2010.gada 28. septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (turpmāk – MK
noteikumi) 2.punkts paredz, ka atsavinot nekustamo īpašumu (..), pirkuma līgums vai tā
noraksts (..) pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā iesniedzams attiecīgajai
vietējās pašvaldības domei, tās pilnvarotajai institūcijai vai amatpersonai (..);
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7. MK noteikumu 3.punkts noteic, ka: „Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums
ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, ievērojot teritorijas
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas
dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību
pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc
pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu (..).”;
8. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29. augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr.20, 2.§) Grafisko daļu − zemes vienība atrodas
Zaļumvietas teritorijā (Z) 2286 m2 platībā, kur galvenā izmantošana ir labiekārtotā publiska
ārtelpa – mežaparku ierīkošana un kopšana; publisku laukumu izbūve un labiekārtošana; gājēju
kustības infrastruktūras ierīkošana; apstādījumu ierīkošana, pludmales labiekārtojumu
ierīkošana, un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TS) 727 m2 platībā, kur galvenā izmantošana
ir sauszemes transporta būvju būvniecība – autoceļu, ielu, ceļu, satiksmes organizācijas
laukumu izbūve; transportlīdzekļu novietņu ierīkošana un izbūve; sliežu ceļu izbūve; tiltu,
estakāžu, tuneļu, pazemes ceļu būvniecība utt;
9. tāpat konstatējams, ka Siguldas novada pašvaldība 2012.gada 2.aprīlī ar nekustamā īpašuma
īpašnieku L.L. uz pieciem gadiem noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.318 par minētā
nekustamā īpašuma nomu. Zemes nomas līguma termiņš ir beidzies un nekustamā īpašuma
īpašnieks L.L. nav izteicis piedāvājumu par turpmāko nekustamā īpašuma iznomāšanu
pašvaldībai;
10. uz nekustamā īpašuma atrodas Siguldas novada pašvaldības izbūvēts „Bērnu rotaļu laukums”,
„Ietve un stāvlaukums”, kas izbūvēts saskaņā ar 2012.gada 26.jūlijā saskaņoto labiekārtošanas
projektu. Minētais bērnu rotaļu laukums ir vienīgais publiski pieejamais rotaļu laukums Peltes
ciema iedzīvotājiem. Savukārt stāvlaukumu (Auto stāvvietas), kas atrodas „Institūta ielas”
sarkanajās līnijās, izmanto iedzīvotāji, kuru bērni apmeklē Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte”;
11. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants paredz
pašvaldības pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, un noteic, ka:
„Publiska persona (..) rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt
tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 3)
manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko cenu.”;
12. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites sarakstu uz šo brīdi „Bērnu
rotaļu laukuma” pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ir 9246,16 euro (deviņi tūkstoši divi simti
četrdesmit seši euro 16 centi), „Ietves un stāvlaukuma” pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ir
24 797,46 euro (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro 46 centi).
Kopējā atlikusī pamatlīdzekļu vērtība ir 34 043,62 euro (trīsdesmit četri tūkstoši četrdesmit trīs
euro 62 centi);
13. saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju par zemes vienību [adrese], kadastra apzīmējums
[..], zemes lietošanas mērķis ir dabas pamatne, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, uz zemes vienības daļēji atrodas inženierbūve „Institūta
iela” ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0979 001. Zemes vienības kadastrālā vērtība 211 euro
(divi simti vienpadsmit euro);
14. Siguldas novada pašvaldība ir pasūtījusi SIA „Ober Haus vērtēšanas serviss”, reģistrācijas
Nr. 40003411495, sertificētu nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu. Ņemot vērā zemes gabala
pašreizējo izmantošanu, zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu, kadastrālo vērtību un
apgrūtinājumus ir secināts, ka zemes gabala labākais izmantošanas veids ir Zaļumvietas un
satiksmes infrastruktūras teritorija. Pie šādiem nosacījumiem, visiespējamākā īpašuma tirgus
vērtība ir 400 euro (četri simti euro);
15. saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmo daļu: „Bērnam ir tiesības uz
tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgo sociālo vidi, kas nodrošinās tā pilnvērtīgo fizisko un
30

intelektuālo attīstību”. Vienlaikus, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības 67.panta pirmo daļu:
„Par bērna tiesību aizsardzību atbild novada likuma pašvaldība (..) pēc bērna dzīvesvietas.”
Saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentu „Siguldas novada Attīstības programma
2018.−2024.gadam” Rīcības plānu R.10 Publiskās ārtelpas teritoriju attīstība, labiekārtošana
un atjaunošana, uzdevums U.4 Uzlabot novada publisko ārtelpu, paredz: Ierīkot jaunus bērnu
rotaļu laukumus un labiekārtot teritoriju (2018.-2024.g.), kā arī esošo bērnu rotaļu laukumu
elementu atjaunošana, papildināšana un teritorijas labiekārtošana (pastāvīgi);
16. vienlaikus konstatējams, ka MK noteikumu 5., 6. un 7. punkts noteic, ka:
„5.Vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekavējoties
nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas zemesgrāmatu
nodaļai (..).
6. Vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uzliek tai par
pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās
nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma līgumā noteikto
summu.
7. Ja samaksas termiņš iestājas, pirms pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai 10 darbdienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas,
pašvaldībai ir pienākums pirkuma līgumā noteikto summu samaksāt ne vēlāk kā 10 darbdienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.”;
17. MK noteikumu 9.punkts noteic: „Vietējās pašvaldības domei ir saistoša pārdevēja un pircēja
vienošanās, kas attiecas un tiesiski noslēgta līguma būtiskām sastāvdaļām, kuras ir ietvertas
vietējai pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā”;
18. Administratīvā procesa likuma 13. pants (samērīguma princips) noteic, ka labumam, ko
sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam, nekā viņa tiesību
un tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu
ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu;
19. ņemot vērā lēmuma konstatējošajā daļā minēto, tai skaitā lietderības apsvērumus, konstatējams,
ka nekustamais īpašums ir nepieciešams Siguldas novada pašvaldībai likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktā paredzētās pašvaldības autonomās funkcijas –
administratīvās teritorijas labiekārtošana – pildīšanai, lai nodrošinātu nekustamajā īpašumā
esošā pašvaldības izbūvēta bērnu rotaļlaukuma darbību. Minētais atbilst Siguldas novada
iedzīvotāju (sabiedrības) interesēm. Attiecīgi, izmantojamas pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [..], kas sastāv no zemes vienības 0, 3013 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu [..].
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3., 5, 6., 7.punktu, Finanšu komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 15.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu [..] kadastra numurs [..], kas sastāv no
zemes vienības 0.3013 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..], par Līgumā norādīto Pirkuma
maksu 11 500 euro (vienpadsmit tūkstoši pieci simti eiro) apmērā;
2. šo lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma
pārdevējam L.L., un zemesgrāmatu nodaļai pēc piekritības;
3. Juridiskajai pārvaldei, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem,
nodrošināt pirkuma līguma sagatavošanu 10 darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
4. Finanšu pārvaldei šī lēmuma 3.punktā minētajā līgumā norādīto nekustamā īpašuma pirkuma
summu samaksāt pārdevējam L.L., atbilstoši līguma nosacījumiem no struktūrvienības 6214
„Pašvaldības īpašuma remonts un apsaimniekošana” budžeta;
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5. par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektore.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).

29.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu
apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm” (turpmāk –
noteikumi), nepieciešams ar domes lēmumu noteikt pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu
izglītojamo, kas apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu
privātajā izglītības iestādē. Atbalsta apmērs nosakāms atbilstoši vidējām izmaksām Siguldas novada
pašvaldības vispārējās izglītības skolās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu,
Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu
apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm” 3. punktu,
Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 14.marta atzinumu (prot.Nr.3, 2.§), Finanšu komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 16.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. noteikt Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu izglītojamo, kas apgūst
vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē, saskaņā ar pievienoto tāmi 46,21 euro;
2. noteikt, ka atbalsta apmērs piemērojams no 2018.gada 2.janvāra.
30.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par autoceļu uzturēšanas klasēm
Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: izpilddirektores vietnieks A.Ozoliņš
Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt autoceļu uzturēšanas klases Siguldas novadā un noteikt
autoceļu un ielu garumus, kā arī precizēt autoceļu un ielu nosaukumus, pamatojoties uz Siguldas
novada pašvaldības apstiprināto aktualizēto un VAS „Latvijas Valsts ceļi’’ iesniegto pašvaldības ceļu
un ielu sarakstu, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’’ 2.sadaļā
„Autoceļu uzturēšanas prasības’’ noteiktajam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu,
Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6,17.§), atklāti balsojot, ar 8 balsīm
par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus „Par autoceļu
uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā.

31.§
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Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi E.A. 2017.gada 29. septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu E.A. īpašumā esošās dzīvojamās mājas [adrese], pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
datiem, nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala un dzīvojamās ēkas ar adresi
[adrese], kadastra Nr. [..], ir E.A. īpašums;
2. līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) Siguldas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošie noteikumi Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi);
3. Noteikumi paredz šādus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus: saskaņā ar Noteikumu
6.punktu: „ierosināt Pieslēgumu būvniecību centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai var tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieki”, vienlaikus, saskaņā ar Noteikumu
5.punktu: „Lai ierosinātu Pieslēguma līdzfinansēšanu, ierosinātājs līdz kārtējā gada
1.oktobrim iesniedz pašvaldībai izskatīšanai rakstisku ierosinājumu un atkarībā no Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās
inženierbūvju grupas un būvniecības veida: būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu)
un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstu ar
Siguldas novada Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un tāmi saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.”;
4. Noteikumu 3. un 4.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu būvniecībai
no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam piederošai būvei, un
netiek piešķirts, ja ierosināmā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecība skar no
jauna uzbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta segumu piecu gadu laikā no to nodošanas
ekspluatācijā;
5. Noteikumu 2.punkts noteic līdzfinansējuma apmēru un paredz līdzfinansējumu būvniecības
izmaksu segšanai:
5.1. 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu:
personām ar 1.invaliditātes grupu; ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas)
statusu; ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu; daudzbērnu
ģimenei;
5.2. 50% apmērā pērējām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā
īpašuma Pieslēgumu;
6. attiecīgi, pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas
līdz lietotājam piederošai būvei iespējamais maksimālais pašvaldības finansējums ir 1500
euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā, savukārt, ja tiek ierosināta pieslēguma
būvniecībai gan centralizētai ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmai, iespējamais
maksimālais pašvaldības finansējums ir 3000 euro (trīs tūkstoši euro) apmērā, 1500 euro
(viens tūkstotis pieci simti euro ) apmērā katram pieslēguma;
7. prognozējamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2018.gadā ir finanšu līdzekļi 3000 euro
(trīs tūkstoši euro) apmērā, ņemot vērā to, ka konkrētajam gadījumam piemērojams
Noteikumu 2.2.apakšpunkts, kas paredz, ka pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
Pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 1500 euro katram pieslēgumam,
kā arī ņemot vērā pašvaldībā saņemto E.A. pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai (būvniecības izmaksu segšanai) un pielikumā pievienoto tāmi, kur norādītas kopējās
izmaksas 11797,44 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 44
centi) apmērā, no kuriem kanalizāciajs tīkla izmaksas plānotas 4 143 euro (četri tūkstoši viens
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simti četrdesmit trīs eiro, ar PVN) apmērā, bet centralizētās ūdensapgāde pieslēguma
izmaksas plānotas 7 654,44 euro (septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro un 44 centi,
ar PVN) apmērā;
8. saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamās mājas
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldībā nepieciešamos
iesniedzamos dokumentus izskata ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izveidotā darba grupa, pēc ierosinājumu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai
Finanšu komitejas sēdē, pēc kā tiek iesniegti izskatīšanai domes sēdē;
9. ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces 2018.gada 29.marta rīkojumu
Nr. 10.7/37 izveidotā darba grupa ir izskatījusi dzīvojamās mājas [adrese], pieslēguma
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecības ierosinātāja E.A. saskaņā
ar Noteikumos paredzēto iesniegtos dokumentus un atbalstīja minētā jautājuma virzīšanu
izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē;
10. Finanšu komitejas sēdē 2018.gada 5.aprīlī atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamās
mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un nolemts
virzīt jautājuma izskatīšanu domes sēdē;
11. saskaņā ar Noteikumu 11. – 14.punktu:
11.1.Ja pašvaldības domes sēdē tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībai, ar ierosinātāju tiek noslēgts
līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu, būvniecības realizācijas kārtību un
Pašvaldība veic iepirkuma procedūru;
11.2.Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras veikšanas piedāvātā līgumcena
ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecībai ir mazāka nekā pašvaldības
domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma daļa
tiek proporcionāli samazināta. Savukārt, gadījumā, ja pēc iepirkumu procedūras
veikšanas noskaidrojās, ka piedāvātā līgumcena ir lielāka nekā pašvaldības domes
lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā paredzēts, izmaksu starpību sedz ierosinātājs;
11.3.Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas Pašvaldība un ierosinātājs noslēdz vienošanos
pie līdzfinansēšanas līguma, ar kuru tiek precizētas līdzfinansējuma summas un
ierosinātājs ieskaita savu līdzfinansējuma daļu Pašvaldības budžetā;
11.4.Pēc līdzfinansējuma daļas saņemšanas no ierosinātāja Pašvaldība slēdz līgumu ar
iepirkumu procedūrā uzvarējušo pretendentu par Pieslēguma būvniecību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
un 2. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.25
„Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai” 2.2.apakšpunktu, 3., 5., 6., 10., 11.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 18.§) atklāti balsojot ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – E.A. īpašumā esošās
dzīvojamās mājas [adrese], pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 3000 euro (trīs tūkstoši euro) apmērā, ko
veido finanšu līdzekļi 1 500 euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā katram
pieslēgumam, kas ir maksimālā pašvaldības pieejamā līdzfinansējuma summa no kopējo
darbu tāmes 11797,44 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un
44 centi) apmērā, tai skaitā kanalizāciajs tīkla izmaksas plānotas 4 143 euro (četri tūkstoši
viens simti četrdesmit trīs euro, ar PVN) apmērā, bet ūdensvada pieslēguma izmaksas
plānotas 7 654,44 euro (septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro un 44 centi, ar
PVN) apmērā;
2. noslēgt ar E.A. līdzfinansēšanas līgumu saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” paredzēto.
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32.§
Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi H.A. 2017.gada 29. septembra iesniegumu, kas uz ģenerālpilnvaras pamata, ko
izdevusi Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre I.Nīlandere, 2017.g. 18.aprīlī, reģ.Nr. 2601, pārstāv
G.A. ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu G.A. īpašumā esošās dzīvojamās mājas
[adrese], pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
datiem, nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala un dzīvojamās ēkas ar adresi
[adrese], kadastra Nr. [..], ir G.A. īpašums;
2. līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) Siguldas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošie noteikumi Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi);
3. Noteikumi paredz šādus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus: saskaņā ar Noteikumu
6.punktu: „ierosināt Pieslēgumu būvniecību centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai var tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieki”, vienlaikus, saskaņā ar Noteikumu
5.punktu: „Lai ierosinātu Pieslēguma līdzfinansēšanu, ierosinātājs līdz kārtējā gada
1.oktobrim iesniedz pašvaldībai izskatīšanai rakstisku ierosinājumu un atkarībā no Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās
inženierbūvju grupas un būvniecības veida: būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu)
un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstu ar
Siguldas novada Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un tāmi saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.”;
4. Noteikumu 3. un 4.punkts noteic, ka līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu būvniecībai no
centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam piederošai būvei, un
netiek piešķirts, ja ierosināmā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecība skar no
jauna uzbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta segumu piecu gadu laikā no to nodošanas
ekspluatācijā;
5. Noteikumu 2.punkts noteic līdzfinansējuma apmēru un paredz līdzfinansējumu būvniecības
izmaksu segšanai:
5.1. 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu:
personām ar 1.invaliditātes grupu; ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas)
statusu; ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu; daudzbērnu
ģimenei;
5.2. 50% apmērā pērējām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā
īpašuma Pieslēgumu;
6. attiecīgi, pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas
līdz lietotājam piederošai būvei iespējamais maksimālais pašvaldības finansējums ir 1500
euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā, savukārt, ja tiek ierosināta pieslēguma
būvniecībai gan centralizētai ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmai, iespējamais
maksimālais pašvaldības finansējums ir 3000 euro (trīs tūkstoši euro ) apmērā, 1500 euro
(viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā katram pieslēgumam;
7. prognozējamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2018.gadā ir finanšu līdzekļi 3000 euro
(trīs tūkstoši euro) apmērā, ņemot vērā to, ka konkrētajam gadījumam piemērojams
Noteikumu 2.2.apakšpunkts, kas paredz, ka pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
Pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 1500 euro katram pieslēgumam,
kā arī ņemot vērā pašvaldībā saņemto H.A. pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
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sistēmai (būvniecības izmaksu segšanai) un pielikumā pievienoto tāmi, kur norādītas kopējās
izmaksas 12 507,46 euro (divpadsmit tūkstoši pieci simti septiņi euro un 46 centi, kopā ar
PVN) apmērā, no kurām centralizētās ūdensapgādes pieslēguma izmaksas plānotas 4 908,48
(četri tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 48 centi, kopā ar PVN), kanalizācijas tīkla izmaksas
7 598,98 euro (septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 98 centi, kopā ar PVN);
8. saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamās mājas
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldībā nepieciešamos
iesniedzamos dokumentus izskata ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izveidotā darba grupa, pēc ierosinājumu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai
Finanšu komitejas sēdē, pēc kā tiek iesniegti izskatīšanai domes sēdē;
9. ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces 2018.gada 29.marta rīkojumu
Nr. 10.7/37 izveidotā darba grupa ir izskatījusi dzīvojamās mājas [adrese], pieslēguma
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecības ierosinātājas H.A. saskaņā
ar Noteikumos paredzēto iesniegtos dokumentus un atbalstīja minētā jautājuma virzīšanu
izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē;
10. Finanšu komitejas sēdē 2018.gada 5.aprīlī atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamās
mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un nolemts
virzīt jautājuma izskatīšanu domes sēdē;
11. saskaņā ar Noteikumu 11. – 14.punktu:
11.1.Ja pašvaldības domes sēdē tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībai, ar ierosinātāju tiek noslēgts
līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu, būvniecības realizācijas kārtību un
Pašvaldība veic iepirkuma procedūru;
11.2.Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras veikšanas piedāvātā līgumcena
ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecībai ir mazāka nekā pašvaldības
domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma daļa
tiek proporcionāli samazināta. Savukārt, gadījumā, ja pēc iepirkumu procedūras
veikšanas noskaidrojās, ka piedāvātā līgumcena ir lielāka nekā pašvaldības domes
lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā paredzēts, izmaksu starpību sedz ierosinātājs;
11.3.Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas Pašvaldība un ierosinātājs noslēdz vienošanos
pie līdzfinansēšanas līguma, ar kuru tiek precizētas līdzfinansējuma summas un
ierosinātājs ieskaita savu līdzfinansējuma daļu Pašvaldības budžetā;
11.4.Pēc līdzfinansējuma daļas saņemšanas no ierosinātāja Pašvaldība slēdz līgumu ar
iepirkumu procedūrā uzvarējušo pretendentu par Pieslēguma būvniecību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
un 2. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.25
„Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai” 2., 3., 5., 6., 10., 11.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
Nr.6, 19.§) atklāti balsojot ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – dzīvojamās mājas
[adrese], pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, nosakot
pašvaldības iespējamo maksimālo līdzfinansējuma apmēru 3000 euro (trīs tūkstoši
euro), ko veido finanšu līdzekļi 1 500 euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā
katram pieslēgumam, kas ir maksimālā pašvaldības pieejamā līdzfinansējuma summa
no kopējās plānoto darbu tāmes 12 507,46 euro (divpadsmit tūkstoši pieci simti septiņi
euro un 46 centi, kopā ar PVN) apmērā, tai skaitā centralizētās ūdensapgādes
pieslēguma izmaksas plānotas 4 908,48 euro (četri tūkstoši deviņi simti astoņi euro un
48 centi, kopā ar PVN), kanalizācijas tīkla izmaksas plānotas 7 598,98 euro (septiņi
tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 98 centi, kopā ar PVN) apmērā;
2. noslēgt ar H.A. līdzfinansēšanas līgumu saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” paredzēto.
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33.§
Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi J.R. 2017.gada 27. marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
J.R. īpašumā esošās dzīvojamās mājas [adrese], pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
datiem, nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala un dzīvojamās ēkas ar adresi
[adrese] kadastra Nr. [..], ir J.R. īpašums;
2. līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) Siguldas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošie noteikumi Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi);
3. Noteikumi paredz šādus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus: saskaņā ar Noteikumu
6.punktu: „ierosināt Pieslēgumu būvniecību centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai var tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieki”, vienlaikus, saskaņā ar Noteikumu
5.punktu: „Lai ierosinātu Pieslēguma līdzfinansēšanu, ierosinātājs līdz kārtējā gada
1.oktobrim iesniedz pašvaldībai izskatīšanai rakstisku ierosinājumu un atkarībā no Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās
inženierbūvju grupas un būvniecības veida: būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu)
un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstu ar
Siguldas novada Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un tāmi saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.”;
4. Noteikumu 3. un 4.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu būvniecībai
no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam piederošai būvei, un
netiek piešķirts, ja ierosināmā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecība skar no
jauna uzbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta segumu piecu gadu laikā no to nodošanas
ekspluatācijā;
5. Noteikumu 2.punkts noteic līdzfinansējuma apmēru un paredz līdzfinansējumu būvniecības
izmaksu segšanai:
5.1. 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu:
personām ar 1.invaliditātes grupu; ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas)
statusu; ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu; daudzbērnu
ģimenei;
5.2. 50% apmērā pērējām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā
īpašuma Pieslēgumu;
6. attiecīgi, pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas
līdz lietotājam piederošai būvei iespējamais maksimālais pašvaldības finansējums ir 1500
euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā, savukārt, ja tiek ierosināta pieslēguma
būvniecībai gan centralizētai ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmai, iespējamais
maksimālais pašvaldības finansējums ir 3000 euro (trīs tūkstoši euro) apmērā, 1500 (viens
tūkstotis pieci simti euro) apmērā katram pieslēgumam;
7. prognozējamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2018.gadā ir finanšu līdzekļi
2889,93 euro (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 93 centi) apmērā, bet ne
vairāk kā finanšu līdzekļi 3 000 euro apmērā, ņemot vērā to, ka konkrētajam gadījumam
piemērojams Noteikumu 2.1.4.apakšpunkts kā daudzbērnu ģimenei, kas paredz pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā Pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā
1500 euro katram pieslēgumam, kā arī ņemot vērā pašvaldībā saņemto J.R. pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai
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ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (būvniecības izmaksu segšanai) un pielikumā
pievienoto tāmi, kur norādītas kopējās plānotās izmaksas 3691 euro (trīs tūkstoši seši simti
deviņdesmit viens euro) apmērā, no kurām centralizētās ūdensapgādes pieslēguma izmaksas
plānotas 1 389,93 euro (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit deviņi euro un 93 centi, kopā ar
PVN), kanalizācijas tīkla izmaksas 2 301,07 euro (divi tūkstoši trīs simti viens euro un 7
centi, kopā ar PVN) apmērā;
8. saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamās mājas
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldībā nepieciešamos
iesniedzamos dokumentus izskata ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izveidotā darba grupa, pēc ierosinājumu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai
Finanšu komitejas sēdē, pēc kā tiek iesniegti izskatīšanai domes sēdē;
9. ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces 2018.gada 29.marta rīkojumu Nr.
10.7/37 izveidotā darba grupa ir izskatījusi dzīvojamās mājas [adrese], pieslēguma
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecības ierosinātāja J.R. saskaņā ar
Noteikumos paredzēto iesniegtos dokumentus un atbalstīja minētā jautājuma virzīšanu
izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē;
10. Finanšu komitejas sēdē 2018.gada 5.aprīlī atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamās
mājas [adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un nolemts
virzīt jautājuma izskatīšanu domes sēdē.
11. saskaņā ar Noteikumu 11. – 14.punktu: Ja pašvaldības domes sēdē tiek pieņemts lēmums par
līdzfinansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībai, ar
ierosinātāju tiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu, būvniecības
realizācijas kārtību un Pašvaldība veic iepirkuma procedūru;
11.1.Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras veikšanas piedāvātā līgumcena
ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecībai ir mazāka nekā pašvaldības
domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma daļa
tiek proporcionāli samazināta. Savukārt, gadījumā, ja pēc iepirkumu procedūras
veikšanas noskaidrojās, ka piedāvātā līgumcena ir lielāka nekā pašvaldības domes
lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā paredzēts, izmaksu starpību sedz ierosinātājs.
11.2.Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas Pašvaldība un ierosinātājs noslēdz vienošanos
pie līdzfinansēšanas līguma, ar kuru tiek precizētas līdzfinansējuma summas un
ierosinātājs ieskaita savu līdzfinansējuma daļu Pašvaldības budžetā;
11.3.Pēc līdzfinansējuma daļas saņemšanas no ierosinātāja Pašvaldība slēdz līgumu ar
iepirkumu procedūrā uzvarējušo pretendentu par Pieslēguma būvniecību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2.
punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr.25 „Par
līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai” 2., 3., 5., 6., 10., 11.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.
Nr.6, 20.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – J.R. īpašumā esošās
dzīvojamās mājas [adrese], pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 2889,93 euro (divi tūkstoši
astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 93 centi) apmērā, bet ne vairāk kā finanšu
līdzekļi 3000 euro apmērā, kas ir maksimālā pašvaldības pieejamā līdzfinansējuma
summa no kopējās plānotās darbu tāmes 3691 euro (trīs tūkstoši seši simti
deviņdesmit viens euro) apmērā, tai skaitā centralizētās ūdensapgādes pieslēguma
izmaksas plānotas 1 389,93 euro apmērā (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit deviņi
euro un 93 centi, kopā ar PVN), kanalizācijas tīklu izmaksas plānotas 2 301,07 euro
(divi tūkstoši trīs simti viens euro un 7 centi, kopā ar PVN) apmērā;
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2. noslēgt ar J.R. līdzfinansēšanas līgumu saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” paredzēto.
34.§
Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības amata vienību slēgšanu un plānotajiem amata
papildinājumiem pašvaldības administrācijā:
1. galvenā grāmatveža vietnieka amata pienākumu pārskatīšanu un daļēju pienākumu nodošanu
citiem Finanšu pārvaldes amatiem, mārketinga speciālista amata pienākumu pārskatīšanu un
daļēju pienākumu nodošanu citiem Sabiedrisko attiecību pārvaldes amatiem, līdz ar to amatu
nosaukumu precizējumiem saskaņā ar amatu pienākumiem;
2. Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas amatu precizējumiem, kā arī realizējot
SAM 5.5.1. projektu „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kā projekta
vadošajam partnerim, izveidot jaunāko projekta vadītāja amatu nodaļā uz projekta realizācijas
laiku līdz 2020.gada 4.februārim projekta administrēšanas pienākumu veikšanai;
3. realizējot Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības un skolas ēkas Ata
Kronvalda ielā 7 pārbūves projektu, Siguldas 1.pamatskolas ēkas Pulkveža Brieža 105
atjaunošanas un pārbūves projektu, ēkas, Siguldas ielā 7A, Morē, pārbūves projektu Mores
Amatu mājas būvniecības ieceres īstenošanai, kā arī Siguldas Jaunās pils pārbūves un
restaurācijas projektus, izveidot jaunāko būvinženiera amatu Teritorijas attīstības pārvaldes
Īpašumu un vides pārvaldības nodaļā uz projekta realizācijas laiku līdz 2020.gada
31.decembrim pašvaldības būvniecības procesa kvalitatīvai īstenošanai, izslēdzot līdz šim
vakanto arhitekta amatu nodaļā;
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 2.panta trešo un septīto daļu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa
sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 23.§) atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā” 2.pielikumā „Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
amatu klasifikācija saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu” šādus grozījumus:
1.1.svītrot sadaļas „Finanšu pārvalde. Grāmatvedības nodaļa” 10.punktu:
Nr.
p.k
10.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Galvenā
grāmatveža
vietnieks

Profesiju
klasifikatora
kods

Amata
vienības

1211 05

1

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

IIIB

10.mēnešalgas grupa, 1287

14. Grāmatvedība

1.2.izteikt sadaļas „Finanšu pārvalde. Grāmatvedības nodaļa” 12.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k
12.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Vecākais
grāmatvedis

Profesiju
klasifikatora
kods
2411 01

Amata
vienības

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

3

14. Grāmatvedība

IIIA

9.mēnešalgas grupa, 1190

1.3.svītrot sadaļas „Sabiedrisko attiecību pārvalde” 41.punktu:
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Nr.
p.k

41.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi

Profesiju
klasifikatora
kods

Amata
vienības

Mārketinga
speciālists

3339 35

1

Amata saime

24.Komunikācija un
sabiedriskās attiecības

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

III

11.mēnešalgas grupa, 1382

1.4.izteikt sadaļas „Sabiedrisko attiecību pārvalde” 40.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k
40.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Sabiedrisko
attiecību speciālists

Profesiju
klasifikatora
kods
2432 08

Amata
vienības
2

Amata saime
24.Komunikācija
sabiedriskās attiecības

un

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

II

9.mēnešalgas grupa, 1190

1.5.izteikt sadaļas „Teritorijas attīstības pārvalde. Īpašumu un vides pārraudzības nodaļa”
67.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k
67.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Jaunākais
būvinženieris (līdz
31.12.2020)

Profesiju
klasifikatora
kods
2142 01

Amata
vienības

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

1

20.Inženiertehniskie darbi

II

9.mēnešalgas grupa, 1190

1.6.izteikt sadaļu „Teritorijas attīstības pārvalde. Investīciju nodaļa” šādā redakcijā:
Nr.
p.k
79.
80.
80.1

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Investīciju nodaļas
vadītājs
Projektu vadītājs

Profesiju
klasifikatora
kods
1213 23

Jaunākais projektu
vadītājs
(līdz
31.12.2020)

Amata
vienības

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

1

32. Projektu vadība

IIIB

12.mēnešalgas grupa, 1647

2422 01

1

32. Projektu vadība

IIC

10.mēnešalgas grupa, 1287

2422 01

0,5

32. Projektu vadība

IIA

9.mēnešalgas grupa, 1190

2. lēmums stājas spēkā 2018.gada 16.aprīlī;
3. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.
35.§
Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības informācijas sistēmu drošības
politiku” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Debatēs piedalās R.Kalvāns
Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)
„Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 32.panta prasības, kas nosaka, ka,
ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un
nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes risku attiecībā uz fizisko personu tiesībām
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un brīvībām, pārzinis īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu
tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam, kā arī 2015.gada 28.jūlija MK noteikumu Nr.442 „Kārtība,
kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām
drošības prasībām” 8.punkta prasības, kurš nosaka, ka katra institūcija izstrādā informācijas sistēmu
drošības politiku, kā arī nodrošina tajos noteikto prasību izpildes uzraudzību un kontroli,
nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības iekšējos noteikumus „Par Siguldas novada
pašvaldības informācijas sistēmu drošības politiku”, kas nosaka Siguldas novada pašvaldības un tās
iestāžu drošības politikas mērķus, uzdevumus, drošības pasākumus, kā arī atbildīgās personas.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 32.
pantu, Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 „Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības
prasībām” 8.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 26.§) atklāti
balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt iekšējos noteikumus „Par Siguldas novada pašvaldības informācijas sistēmu
drošības politiku” saskaņā ar pielikumu.
36.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā „Par
kredīta ņemšanu”.
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Pamatojoties uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Siguldas Pils
kompleksa ēku pārbūves un teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi” īstenošanas
gaitu, ir nepieciešams precizēt aizņēmuma izlietošanas periodu un aizņēmuma summu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, Finanšu komitejas
2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 27.§) atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (U.Mitrevics,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – 1 (I.Zagorska), atturas –
nav, dome nolemj:
1. grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmuma „Par kredīta
ņemšanu” ( prot.Nr.2, 20.§) 1. un 4. punktu un izteikt šādā redakcijā:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē 2 377 000 euro (divi miljoni
trīs simti septiņdesmit septiņi tūkstoši euro) apmērā (t.sk.PVN), Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Siguldas Pils kompleksa ēku
pārbūves un teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi”
īstenošanai.
4. Noteikt projekta realizāciju un aizņēmuma izlietošanu sekojoši:

Izņemšanas periods
2017.gads
2018.gads
Kopā

Kredīta līdzekļi (euro)
0
2 377 000
2 377 000
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37.§
Par aizņēmuma ņemšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 28.§)
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa,
M.Zīverts), pret – 1 (I.Zagorska), atturas – nav, dome nolemj:
1. ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta „Ēdnīcas pārbūve par Amatu māju,
katlu mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru un katlu mājas novietošana” realizācijai 308
390 euro (trīs simti astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) apmērā (t.sk.PVN), kā sociālo
iestāžu investīciju projektam;
2. aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa kredītu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi. Pamatsummu atmaksāt līdz 2038.gada jūnija mēnesim;
3. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiņu, sākot ar 2021. gada maija
mēnesi;
4. noteikt aizņēmuma izlietošanu 2018.gada laikā;
5. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
38.§
Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā „Par
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase””
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nolemts jautājuma
izskatīšanu atlikt.
39.§
Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā
„Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA „Siguldas Sporta serviss””
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R,Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Ozoliņa, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nolemts jautājuma
izskatīšanu atlikt.
40.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M. Bruģe
Lai varētu nodrošināt Siguldas novadā deklarētajiem bērniem pirmsskolas izglītības
programmu apguvi Siguldas novada pašvaldības iestādēs, kuras šo programmu īsteno, ir
nepieciešams aktualizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 12.oktobra saistošos
noteikumus Nr.40 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. Ņemot vērā, ka grozāmo normu apjoms pārsniedz
vairāk nekā pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, un ievērojot Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 186., 140.punktos noteikto, saistošie noteikumi izdodami jaunā
redakcijā.
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Pamatojoties uz minēto un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 4.aprīļa atzinumu
(protokols Nr.4, 1.§), atklāti balsojot ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne,
I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret − nav, atturas− nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” saskaņā ar pielikumu;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
41.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe
Ņemot vērā nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu
Nr.662 15.punkta pirmajai daļai noteikt kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā tiek saskaņotas
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, ko izstrādā izglītības iestādes vai
pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, un kas tiek īstenotas Siguldas novadā,
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 Izglītības un kultūras komitejas
2018.gada 14.marta atzinumu (prot.Nr.3, 1.§), atklāti balsojot ar 8 balsīm par (U.Mitrevics,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret − nav, atturas
−nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus „Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība” pielikumā pievienotajā redakcijā.

42.§
Par amatalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem
Ziņo: izpilddirektores vietniece D.Vītola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 31.pantu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība”,
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Siguldas
novada pašvaldības nolikums” 51. un 60.punktu, un ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes
nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā” 37.punkta nosacījumus, kas nosaka, ka
pašvaldības amatu (izņemot izglītības iestāžu vadītāju amatus) mēnešalgu apmērs darba samaksas
fondam paredzēto līdzekļu ietvaros ir atbilstošs Ministru kabineta noteiktajai mēnešalgas grupas un
amatu klasifikācijai, kā arī nosakot amatu vērtību intelektuālā darba veicējiem (pēc kritērijiem −
izglītība, profesionālā pieredze, darba sarežģītība, domāšanas sarežģītība, sadarbība un vadība,
atbildība par lēmumiem), saskaņā ar pašvaldības Mēnešalgu skalu atalgojuma sistēmas analīzei,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –nav, dome nolemj:
ar 2018.gada 1.aprīli noteikt:
1. Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktora amatalgu
2162 euro mēnesī;
2. Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja amatalgu 1685 euro mēnesī;
3. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amatalgu 1685 euro mēnesī;
4. Siguldas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgu 1511 euro mēnesī;
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5. Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” vadītāja amatalgu
1203 euro mēnesī.

43.§
Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā
basketbola turnīrā „Tartu basket cup 2018”
Ziņotājs: Siguldas Sporta skolas direktors A.Fridrihsons
Pamatojoties uz 2018.gada 10.aprīļa Siguldas Sporta skolas iesniegumu par skolas dalību
Tartu starptautiskā turnīrā „Tartu basket cup 2018” laikā no 2018.gada 4. līdz 6.maijam, piedaloties
2006., 2008. un 2009.g.dz. zēnu komandām, kopā 36 audzēkņi un 3 treneri, ir nepieciešams noteikt
līdzmaksājumu. Dalība turnīrā nepieciešama, lai pārbaudītu mācību gada treniņu darba rezultātus,
saliedētu komandas, kā arī motivētu jaunos sportistus turpināt treniņus Siguldas Sporta skolas
Basketbola nodaļā.
Atbilstoši sacensību organizatoru nolikumam, lai nodrošinātu dalību turnīrā, ir jāapmaksā
trīs komandu dalības maksa turnīrā 405 euro (četri simti pieci euro) apmērā, izdevumi par katra
izglītojamā ēdināšanu un nakstmītnēm 80 euro (astoņdesmit euro) apmērā, kā arī jānodrošina
transports nokļūšanai uz un no Tartu. Siguldas novada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi
dalības maksas un transporta apmaksai. Ēdināšanas un nakstmītnes izdevumi jāapmaksā izglītojamo
vecākiem, jo skolas budžetā šim mērķim līdzekļi nav paredzēti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, 23.punktu, 31.pantu, Izglītības likuma 59.panta
ceturtās daļas 3.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, 13.panta otro daļu, Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 51.punktu, 60.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par (U.Mitrevics,
R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska, I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. noteikt līdzmaksājumu Siguldas sporta skolas izglītojamo vecākiem 80 euro (astoņdesmit
euro) apmērā un PVN par viena Basketbola nodaļas audzēkņa ēdināšanu un naktsmītnēm
basketbola turnīrā „Tartu basket cup 2018” laikā no 2018.gada 4. līdz 6.maijam;
2. noteikt, ka vecākam līdzmaksājums apmaksājams piecu darba dienu laikā ar pārskaitījumu
pašvaldības norēķinu kontā atbilstoši Finanšu pārvaldes izsniegtajam rēķinam. Ja
līdzmaksājums nav veikts, uzskatāms, ka vecāks atteicis izglītojamo no dalības turnīrā.

44.§
Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu nomu” (prot.Nr.2, 9.§) un nomas maksas noteikšanu telpām
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
nomu” (prot.Nr.2, 9.§) lēmumu:
1.1. atļauts turpināt kooperatīvo krājaizdevu sabiedrībai „ALLAŽU SAIME” nomāt telpas 35,6
m2 platībā administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 80420040224001 Birzes ielā 4,
Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, turpmāk – telpas, uz laiku līdz 2020.gada
28.aprīlim, noslēdzot jaunu telpu nomas līgumu. (..);
1.2. uzdots Finanšu pārvaldei sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļu veikt telpām nomas maksas pārrēķinu apstiprināšanai domē. Lēmumā
noteikts, ka ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību „ALLAŽU SAIME” nomas līgums par
telpu nomas turpināšanu noslēdzams pēc tam, kad domē ir apstiprināta pārrēķinātā nomas
maksa.
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2. 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” 9.2 punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu
pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību. Saskaņā ar
minēto noteikumu 66.punktu nekustamās mantas nomas maksas noteikšanai iznomātājs var
pieaicināt sertificētu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un
tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas
maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.
3. Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde un Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un
vides pārvaldības nodaļa telpu nomas maksas noteikšanai piesaistījusi SIA „INVEST –
CĒSIS”, reģistrācijas Nr.44103018948, sertificētu vērtētāju, kas atzinis, ka Telpu grupas
Nr.004, kas atrodas Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, visiespējamākā
nomas maksa 2018.gada 10.aprīlī, izmantojot tirgus datu salīdzināšanas metodi, ir 1.63
euro/m2/mēnesī. Vērtētāja atlīdzība par novērtēšanu ir 121 euro, t.sk. PVN 21% - 21 euro.
4. Saskaņā ar 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” 70.4.apakšpunktu nomnieks maksā ne tikai nomas maksu, bet arī
norēķinās par komunālajiem, apsaimniekošanas (ūdensapgādi, kanalizāciju, atkritumu
izvešanu, apkuri, elektrību) pakalpojumiem.
5. Starp Allažu pagasta padomi un kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību „ALLAŽU SAIME”
2009.gada 29.aprīlī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā, norādīts, ka iznomāto telpu
platība ir “35.6 m2”. Pēc ēkas kadastrālās uzmērīšanas platība telpām precizējusies no „35,6
m2” uz „38,2 m2”. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomu”, aizstājot tajā minēto platību
„35,6 m2” ar „38,2 m2”.
Pamatojoties uz minēto un likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, Siguldas novada pašvaldības
domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 51.,
60.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” 9.2 panta pirmo teikumu, 66.punktu, 68.2.apakšpunktu, SIA „INVEST –
CĒSIS”, reģistrācijas Nr.44103018948, sertificēta vērtētāja nomas maksas novērtējumu, atklāti
balsojot ar 8 balsīm par (U.Mitrevics, R.Kalvāns, Ņ.Balode, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Zagorska,
I.Ozoliņa, M.Zīverts), pret − nav, atturas− nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par nedzīvojamo
telpu nomu” (prot.Nr.2, 9.§) šādu grozījumu: visā lēmumā platību „35.6 m2” ar platību „38,2
m2”;
2. noteikt kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai „ALLAŽU SAIME” iznomātajām telpām
38,2 m2 platībā, kuras atrodas administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu
80420040224001 Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā (t.sk. zemei zem
telpām) nomas maksu mēnesī − 1,63 euro par 1 m2 un PVN;
3. Noteikt ka nomnieks papildus nomas maksai maksā par:
3.1. apkuri un atkritumu apsaimniekošanu mēnesī 0,71 euro par 1 m2 un PVN;
3.2. elektrību, ūdensapgādi un kanalizāciju pēc skaitītāja rādījumiem atbilstoši
pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem tarifiem;
4. noteikt, ka lēmuma 2.punktā minētā nomas maksa piemērojama ar brīdi, kad noslēgts
Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma „Par nedzīvojamo telpu
nomu” (prot.Nr.2, 9.§) nolemjošās daļas 1.punktā minētais līgums;
5. kooperatīvo krājaizdevu sabiedrībai „ALLAŽU SAIME” kompensēt līdz 2018.gada
15.maijam Siguldas novada pašvaldībai sertificēta vērtētāja atlīdzību 121 euro, t.sk. PVN
21%- 21,00 euro par nomas maksas noteikšanu.

45

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.18.25.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018.gada 17.maijā plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Anna Kalniņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumus Nr.8 „Par Siguldas
novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā,
Siguldas novadā, izmantošanas iespējām” un Nr.9 „Par ceļa servitūta nodibināšanu”.
** 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.8 „Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes
vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanas iespējām” un Nr.9 „Par
ceļa servitūta nodibināšanu”.
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