2018.gada 17.maijā

Siguldā

Nr.8

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis
Nepiedalās: Indra Ozoliņa−darba noslogotības dēļ, Reinis Ādamsons−darba noslogotības dēļ
atrodas ārpus Latvijas, Dainis Dukurs−darba noslogotības dēļ.
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J.Zarandija, izpilddirektora
vietniece D.Vītola, Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča, Juridiskās pārvaldes vadītāja
T.Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne, Ekonomikas nodaļas galvenā
ekonomiste/nodaļas vadītāja A.Strautmane, Iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne, Datu
un informācijas drošības vadītājs A.Vecvanags, Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča,
teritorijas plānotājs R.Lipsbergs, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte, pilsētvides
plānotāja Z.Gatere, galvenais būvinženieris A.Magaļinskis, vecākais datortīklu administrators
Dz.Strods
Piedalās: PA ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele.
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.10.
Darba kārtība:
1. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala ,,Starpgabals pie Gāles ielas 25”, Siguldā,
Siguldas novadā, atsavināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma [..] Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82 ar valsts
reģistrācijas numuru T395D − nodošanu atsavināšanai.
4. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Isuzu
Turquoise ar valsts reģistrācijas numuru FR3460 − otrās izsoles atzīšanu par
nenotikušu.
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5. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts
reģistrācijas numuru FV 9948 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
6. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves
tehnoloģisko iekārtu − trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
7. Par maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu dalībai vides izglītības nometnē
,,Lielā Pūķa ceļojums”.
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga – Sigulda –
Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar
adresi Priežu iela 7, Sigulda un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda,
daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2.
9. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes
jauna laika grafika apstiprināšanu.
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu [..],
sadalīšanai.
11. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.
12. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
13. Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves
tiesības pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par sadarbību ar Latvijas Republikas Zemessardzi un grozījumiem 2013.gada
8.februāra Sadarbības līgumā Nr.5/2013-SL.
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas Olimpiskā
komiteja” un valsts SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar
Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās
spēles, un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U. Mitrevica
komandējumu.
17. Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
18. Par traktortehnikas izmantošanas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā
,,Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr.6, 37.§).
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā
Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 ,,Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
22. Par iekšējo noteikumu ,,Siguldas novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi”
apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
24. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
25. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
27. Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību
izsoles rezultāta apstiprināšanu.
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28. Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā
,,Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Pilsētas
trase””.
30. Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu
SIA ,,Siguldas sporta serviss””.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar sešiem papildjautājumiem: Nr.31 ,,Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
U.Mitrevica atvaļinājumu”, Nr.32 ,,Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
sastāva apstiprināšanu”, Nr.33 ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas
noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte””, Nr.34 ,,Par
telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa””, Nr.35 ,, Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas
maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa””
un Nr.36. ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte””.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.
32. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
33. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.
34. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
35. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
36. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”.

1.§
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala ,,Starpgabals pie Gāles ielas 25”, Siguldā, Siguldas
novadā, atsavināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi 2018.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas lēmumu (prot. Nr. 10,1.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes gabalu Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 004 003,
kas sastāv no zemes gabala 2112 m2 platībā un SIA ,,Vidzemes lauks” 2016.gada 14.novembra
iesniegumu, dome konstatē:
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1. zemes gabals Gāles iela 25, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 004 0003,
sastāv no zemes vienības 2112 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
reģistrētas uz pašvaldības vārda Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000570393;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra lēmumu ,,Par
zemes starpgabalu piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pilsētā” (prot. Nr.28,
45.§.) un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11. punktu ,,a”
apakšpunktu zemes gabals Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015
004 003 ir zemes starpgabals;
3. saskaņā ar 2012.gada 29.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
Nr.21 ,,Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024. gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā daļa”
un III. sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, nekustamā īpašuma Gāles
ielā 25, Sigulda, Siguldas novads, ar platību 2112 m2, kadastra numurs 8015 004 0003,
plānotā/atļautā izmantošana ir Lauku zeme (L3);
4. Siguldas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja zemes gabala Gāles ielā
25, Siguldā, Siguldas novadā, novērtēšanu;
5. SIA „INVEST-CĒSIS”, reģ. Nr. 40003323328, juridiskā adrese Rīgas iela 4, Cēsis, LV4100, 2018.gada 10.janvarī novērtēja zemes gabalu Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas
novadā, tā iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 8500 euro (astoņi tūkstoši pieci simti euro).
Zemes gabala novērtēšanas izdevumi ir 121 euro (viens simts divdesmit viens euro), t.sk.
PVN;
6. zemes gabala Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 004 003, kas
sastāv no zemes vienības 2112 m2 platībā, cena tiek noteikta 8621 euro (astoņi tūkstoši seši
simti divdesmit viens euro), kas sastāv no tirgus vērtības 8500 euro (astoņi tūkstoši pieci
simti euro) un izdevumiem par nekustamā īpašuma novērtēšanu 121 euro (viens simts
divdesmit viens euro) t.sk. PVN;
7. zemes gabals Gāles ielā 25, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 004 0003, kas
sastāv no zemes vienības 2112 m2 platībā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.1 panta trešo daļu, 4.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 44.panta astoto daļu, kā arī Finanšu
komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 1.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Gāles ielā 25, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 004 0003, kas sastāv no zemes vienības 2112 m2
platībā, par cenu 8621 euro (astoņi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro);
2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Gāles ielā 25, Siguldā,
Siguldas novadā, atsavināšanas paziņojumu;
3. zemes gabala atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai.
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.
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2.§
Par nekustamā īpašuma [..] Siguldas novadā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas ziņojumu,
dome konstatē:
1. atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 9.novembra lēmumam ,,Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..] Siguldas novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.19,
12.§) un 2018.gada 22.februāra lēmumam „Par nekustamā īpašuma [..], Siguldas novadā,
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.3,18.§), 2018.gada 4.aprīlī notika dzīvokļa
īpašuma [..], Siguldas novadā (kadastra numurs [numurs]) izsole, kurā piedalījās viens
dalībnieks S.K.;
2. pirkuma maksa 7681 euro (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro) par dzīvokļa
īpašumu [..] Siguldas novadā, kas sastāv no dzīvokļa [..] platībā un kopīpašuma domājamās
[..] daļas no daudzdzīvokļu mājas zemes;
3. S.K 2018.gada 19.aprīlī veica minētās pirkuma maksas par dzīvokļa īpašumu [..], Siguldas
novadā, samaksu 7681 euro apmērā (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro),
samaksā par dzīvokļa īpašumu tika iekļauts iepriekš samaksātais nodrošinājums 762,10
euro (septiņi simti sešdesmit divi euro un 10 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī Finanšu komitejas
2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 2.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma [..], Siguldas novadā, kas sastāv no dzīvokļa [..] platībā un
kopīpašuma domājamās [..] daļas no daudzdzīvokļu mājas zemes, 2018.gada 4.aprīļa
izsoles rezultātus;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar S.K., [adrese];
3. atzīt par pabeigtu dzīvokļa īpašuma [..], Siguldas novadā, atsavināšanas procesu par labu
S.K;
4. izslēgt no Siguldas novada pašvaldības bilances pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
[..], Siguldas novadā.
3.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82 ar valsts
reģistrācijas numuru T395D − nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
27.aprīļa lēmumu (prot.Nr.10, 1.§) par priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldībai piederošo kustamo mantu –traktoru MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395D, dome konstatē:
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1. traktors MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395D, 1991.izlaiduma gads, rūpnīcas Nr.20*0869,
(turpmāk tekstā − Traktors) pieder Siguldas novada pašvaldībai;
2. traktors Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē ir pilnībā amortizēts un tā
bilances vērtība ir 0,00 euro. Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ Traktora ekspluatācija tika
pārtraukta 2016.gadā un tā vietā ir iegādāts un tiek izmantots cits traktors – Valtra Valmet.
Turpmāk Traktoru nav plānots izmantot;
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Traktors nav
nepieciešams Siguldas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3. un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 8.panta
ceturto un sesto daļu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 3.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav,
dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai traktoru MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395D, 1991.izlaiduma gads,
rūpnīcas Nr.20*0869;
2. pasūtīt traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395D, 1991.izlaiduma gads, rūpnīcas
Nr.20*0869 novērtēšanu sertificētam vērtētājam;
3. noteikt kustamās mantas atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldības kustamās mantas izsoles procedūru.

4.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Isuzu Turquoise
ar valsts reģistrācijas numuru FR3460 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās
izsoles rīkošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2018.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru
autobusa Isuzu Turquoise, valsts reģistrācijas numurs FR3460, otrās izsoles atzīšanu par
nenotikušu” (prot. Nr.10, 2.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 15.marta lēmumu ,,Par Siguldas novada
pašvaldības kustamās mantas –autobusa Isuzu Turquoise, valsts numurs FR3460 –
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr.5, 13.§) ir apstiprināti ,,Pašvaldības
kustamās mantas –Isuzu Turquoise, ar numuru FR3460 2.izsoles noteikumi” (turpmāk
tekstā – Otrās izsoles noteikumi);
2. Otrās izsoles noteikumu 14.punktā noteikts, ka izsoles dalībniekiem jāpiesakās dalībai
izsolē no 2018.gada 21.marta līdz 2018.gada 5.aprīlim. Iepriekš minētajā termiņā nav
pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Otrās izsoles noteikumu 47.3.apakšpunktu,
izsole atzīstama par nenotikušu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas
3.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu un
32.panta otro daļu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 4.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav,
dome nolemj:
1. atzīt kustamās mantas pasažieru autobusa Isuzu Turquoise, valsts reģistrācijas numurs
FR3460, 2018.gada 10.aprīļa otro izsoli par nenotikušu;
2. rīkot kustamās mantas − pasažieru autobusa Isuzu Turquoise, valsts reģistrācijas
numurs FR3460, trešo izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot 828 euro
(astoņi simti divdesmit astoņi euro) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā –
PVN) 173,88 euro (viens simts septiņdesmit trīs euro un 88 centi) apmērā, kopā
1001,88 euro (viens tūkstotis viens euro un 88 centi);
3. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas − pasažieru autobusa Isuzu Turquoise, valsts
reģistrācijas numurs FR3460, trešās izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts reģistrācijas
numuru FV 9948 − otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2018.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault
Thalia, valsts reģistrācijas numurs FV 9948, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr.10,
3.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 15.marta lēmumu ,,Par Siguldas novada
pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia, valsts numurs FV 9948 – pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot. Nr.5, 15.§) ir apstiprināti ,,Pašvaldības
kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts numuru FV 9948 2. izsoles noteikumi”
(turpmāk tekstā – Otrās izsoles noteikumi);
2. Otrās izsoles noteikumu 14.punktā noteikts, ka izsoles dalībniekiem jāpiesakās dalībai
izsolē no 2018.gada 21.marta līdz 2018.gada 5.aprīlim. Iepriekš minētajā termiņā nav
pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Otrās izsoles noteikumu 47.3.apakšpunktu,
izsole atzīstama par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas
3.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 9.panta trešo daļu un
32.panta otro daļu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 5.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav,
dome nolemj:
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1. atzīt kustamās mantas Renault Thalia, valsts reģistrācijas numurs FV 9948, 2018.gada
10.aprīļa otro izsoli par nenotikušu;
2. rīkot kustamās mantas - Renault Thalia, valsts reģistrācijas numurs FV 9948, trešo
izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot 456 euro (četri simti piecdesmit
seši euro) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) 95,76 euro
(deviņdesmit pieci euro un 76 centi) apmērā, kopā 551,76 euro (pieci simti piecdesmit
viens euro un 76 centi);
3. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas − Renault Thalia, valsts reģistrācijas numurs
FV 9948, trešās izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko
iekārtu − trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sēdes
2018.gada 27.aprīļa lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – profesionālo
virtuves tehnoloģisko iekārtu trešās izsoles atzīšanu par nenotikšu” (prot.Nr.10, 4.§), dome
konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta lēmumu ,,Par Siguldas novada
pašvaldības kustamās mantas – profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu otrās izsoles
atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.5, 14.§) ir apstiprināti ,,Pašvaldības kustamās mantas –
profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu trešās izsoles noteikumi” (turpmāk tekstā –
Trešās izsoles noteikumi);
2. Trešās izsoles noteikumu 14.punktā noteikts, ka izsoles dalībniekiem jāpiesakās dalībai
izsolē no 2018.gada 21.marta līdz 2018.gada 5.aprīlim. Iepriekš minētajā termiņā nav
pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Trešās izsoles noteikumu 47.3.apakšpunktu izsole
atzīstama par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 9.panta
trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 6.§), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
atzīt kustamās mantas − profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu − 2018.gada 10.aprīļa
izsoli par nenotikušu.

7.§
Par maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu dalībai vides izglītības nometnē ,,Lielā
Pūķa ceļojums”
Ziņo: Laurenču sākumskolas direktors K.Zaļais
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Laurenču sākumskola laika periodā no 2018.gada 11. līdz 15.jūnijam organizē vides izglītības
nometni ,,Lielā Pūķa ceļojums”, kurā piedalīsies 50 skolēni vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Nometnes
organizēšana ir svarīga skolas dabaszinību novirziena attīstīšanai un izglītības daudzpusības
veicināšanai, jo nodrošina skolēnu zināšanu noturību un papildināšanu arī vasaras brīvlaikā, kā arī
sekmē saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem. Skolai ir nometnes organizēšanai
nepieciešamais tehniskais un vides nodrošinājums, kā arī ir pieejams atbilstošs cilvēkresurss, jo
gan nometnes vadītājai, gan pedagogiem ir iepriekšēja pieredze šādu nometņu organizēšanā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr. 333 ,,Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
6.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 30.septembra iekšējiem noteikumiem
,,Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība”, Finanšu komitejas
2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 9.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Laurenču sākumskolas laika periodā no 2018.gada 11. līdz 15.jūnijam
organizētās vides izglītības nometnes ,,Lielā Pūķa ceļojums” sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu;
2. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Siguldas novada izglītības
iestāžu bērnu un jauniešu vasaras nometņu maksas pakalpojumu izcenojumiem
Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
8.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga – Sigulda –
Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi
Priežu iela 7, Sigulda un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda, daļai, ar
mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2
Ziņo: teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos
Anda Ozoliņa lūgumu, izsniegt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, kura mērķis ir veidot
jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.[numurs] datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru [numurs], kurš
sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [numurs] 5,1454 ha
platībā, pieder V.Ļ;
2. saņemta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [numurs] īpašnieces pilnvarotās personas
M.B. piekrišana detālplānojuma izstrādei;
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 Vidzemes šoseja 21, Sigulda,
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Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1401, plānotā (atļautā) izmantošana ir
Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM), Publiskās apbūves (P), Zaļumvietas (Z) un
Satiksmes infrastruktūras (TS) teritorija, kā arī zemes vienība atrodas teritorijā ar īpašiem
noteikumiem, kurai izstrādājams detālplānojums;
4. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 100000574275 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Priežu iela, Sigulda,
Siguldas novads, ar kadastra numuru 8015 003 1423, kurš sastāv no vienas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423 0,24 ha platībā, pieder Siguldas
novada pašvaldībai;
5. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 21. septembra lēmumu ,,Par
lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela 1,
1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2,
Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldas
pilsētā apstiprināšanu” (prot. Nr.15,3.§) apstiprināto lokālplānojumu (turpmāk tekstā –
Lokālplānojums) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1423 plānotā (atļautā)
izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4) un apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
6. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000441198 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Mazā Saules iela,
Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra numuru 8015 003 0116, kurš sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0167 0,3695 ha platībā,
pieder Siguldas novada pašvaldībai;
7. saskaņā ar Lokālplānojumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0167 plānotā
(atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās apbūves (P23),
apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
8. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000153807 datiem, nekustamais īpašums ar adresi Priežu iela 7, Sigulda,
Siguldas novads, ar kadastra numuru 8015 003 1422, kurš sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1422 0,2265 ha platībā un no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1421 0,0491 ha platībā, pieder Siguldas
novada pašvaldībai;
9. saskaņā ar Lokālplānojumu zemes vienības ar adresi Priežu iela 7, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra apzīmējums 8015 003 1422, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8015 003 1421 plānotā (atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras (TR4), Publiskās
apbūves (P25), un Publiskās apbūves (P24), apstādījumu un dabas (DA7) teritorijas;
10. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000511255 datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Autoceļš A2”,
Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra numuru 8015 003 1728, kurš sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1728 15,7534 ha platībā uz kuras atrodas
kompleksas inženierbūves − valsts galvenā autoceļa A2 ,,Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža
(Veclaicene)” posms, pieder Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai;
11. saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8015 003 1728 daļai, kurā plānots izstrādāt detālplānojumu, plānotā (atļautā) izmantošana
ir satiksmes infrastruktūras (TS) un zaļumvietas (Z) teritorija;
12. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, 409.7. punktu pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams
detālplānojums visām teritorijām, kuras norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana” M 1:16 000 (skatīt II. sējumu Grafiskā daļa), ar pārtrauktu violetu
līniju;
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13. saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu Nr. 505 ,,Noteikumi par
pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 13. punktu ceļa
pievienojumu valsts autoceļiem atļauts veidot, ja attiecīgais ceļa pievienojums atbilst
detālplānojumam, satiksmes drošības prasībām un Latvijas nacionālajam standartam LVS
190–3:1999 ,,Ceļu vienlīmeņa mezgli” un LVS 190–3:1999/A1:2002 ,,Ceļu vienlīmeņa
mezgli”, kā arī tehniski nav iespējams vai ekonomiski nav lietderīgi īstenot kādu no šādiem
risinājumiem: ceļa pievienojumu pievienot citam – zemākas šķiras valsts autoceļam,
pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā, vai ceļa pievienojumu pievienot esošam ceļa pievienojumam, kurš atbilst šo
noteikumu prasībām;
14. saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 28. panta trešo daļu, detālplānojumu izstrādā pirms
jaunas būvniecības uzsākšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem
un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un saskaņā ar 28. panta ceturto daļu,
detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes
pamatojumu, nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā, detālplānojuma izstrādi noteiktā
apjomā var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši
normatīvajiem aktiem;
15. saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 ,,Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu, detālplānojumu
izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot
teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības un saskaņā ar 39.1.
apakšpunktu, pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijas plānojumā un
lokālplānojumā paredzētajos gadījumos. Savukārt šo noteikumu 98. punktā minēts, ka
pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba
uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu, sniedzot atbilstošu pamatojumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 28. panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 505 ,,Noteikumi par pašvaldību,
komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2., 14. punktu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 38.punktu, 39.1. apakšpunktu un 98. punktu, 2012.gada 29.augusta
Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.− 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
(prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu ,,Grafiskā daļa” un III. sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 409.7. punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018. gada 10.maija sēdes
atzinumu (prot. Nr. 5, 4.§), Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot. Nr.8, 7.§),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. uzsākt detālplānojuma izstrādi valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas
robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi
Priežu iela 7, Sigulda un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda, daļai,
ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2;
2. apstiprināt detālplānojuma Darba uzdevumu un detālplānojuma teritoriju (pielikums
Nr.1 un Nr.2);
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3. apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības
būvniecības kontroles nodaļas teritorijas plānotāju.
4. detālplānojuma izstrādāšanai un tā ietvaros nepieciešamajai satiksmes modelēšanai
budžeta grozījumos paredzēt 8000 euro. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas summa
var tikt precizēta.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
9.§
Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna
laika grafika apstiprināšanu
Ziņo: teritorijas plānotājs R. Lipsbergs
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Izskatījusi SIA ,,Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr.40003404474, valdes priekšsēdētājas
Līnas Dmitrijevas iesniegumu, kurā izteikts lūgums grozīt Teritorijas plānojuma grozījumu
1.redakcijas iesniegšanas termiņu, nosakot to līdz 2019.gada 31.janvārim, dome konstatē:
1. saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 4.punktu, teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei par informatīvu materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu
pašreizējās situācijas raksturojumu, un visus situācijas raksturojuma materiālus datē un
apkopo atsevišķā sējumā, kā arī, ja plānošanas dokumenta izstrādes laikā tiek publiskoti
pētījumi vai situāciju raksturojoši dati, kuri būtiski ietekmē pašreizējās situācijas analīzi un
plānoto situāciju, izstrādes vadītājs izvērtē nepieciešamību grozīt plānošanas dokumenta
izstrādes darba uzdevumu;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 14.decembra lēmumu ,,Par
Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024.gadam grozījumu Darba uzdevuma
apstiprināšanu” (prot. Nr.20, 17.§) un 2017.gada 27.jūlija lēmumu ,,Par Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.−2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.13,
44.§) ir uzsākta Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.−2024.gadam grozījumu
izstrāde;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu ,,Par
Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba
uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 11.§) ir uzsākts darbs pie Siguldas identitāti
veidojoša tematiskā plānojuma izstrādes, kura ilgs līdz 2018.gada beigām;
4. tematiskā plānojuma risinājumi jāņem vērā Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā
un tie var būtiski ietekmēt Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.5, 3.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret − nav, atturas − nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics,
dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.– 2024.gadam grozījumu izstrādes
laika grafiku (pielikums Nr.1);
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2. par personu priekšlikumu iesniegšanas termiņu plānošanas dokumenta izstrādei noteikt
2018.gada 31.decembri.
Pielikums Nr.1. Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.– 2024. gadam grozījumu izstrādes
laika grafiks.
Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.

10.§
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu [nosaukums]
[adrese], sadalīšanai
Ziņo: teritorijas plānotājs R. Lipsbergs
Debatēs piedalās J.Strautmanis, J.Zilvers, U.Mitrevics.
Izskatījusi K.Dž.R. (C.J.R.) iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut izstrādāt detālplānojumu
īpašuma ar nosaukumu [nosaukums], [adrese], ar kadastra Nr.[numurs] sadalīšanai, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.[numurs] datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu [nosaukums], [adrese], ar
kadastra Nr. [numurs], kurš sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi [adrese], ar kadastra
apzīmējumu [numurs], 0,6355 ha platībā, pieder K.Dž.R. (C.J.R.);
2. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem uz 2018.gada 25.aprīli zemes vienībai ar
adresi [adrese], ar kadastra apzīmējumu [numurs] ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis:
2.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve ar NĪLM kodu 0601, 0,3178 ha;
2.2. pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem ar NĪLM kodu 0502 0,3177 ha;
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 kadastra apzīmējumu 8015 002 1513 plānotā atļautā
izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) un zaļumvietu (Z) teritorija;
4. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
409.1. un 409.3. punktu, detālplānojumu obligāti izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, vai
jaunas būvniecības uzsākšanas brīvām, neapbūvētām teritorijām, kurām teritorijas plānojumā
nav pietiekami detalizēti apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumi, kā arī
kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu
infrastruktūru izbūvi, nepieļaujot fragmentāru apbūves teritoriju attīstību atrauti no esošās
apbūves;
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 Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1., 39.2. un 39.3. punktu pilsētās
un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijas plānojumā un lokālplānojumā paredzētajos
gadījumos, teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu
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un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās, kā arī ja
plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas
plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves teritorija (DzS), mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), jauktas
centra apbūves teritorija (JC) vai publiskās apbūves teritorija (P).
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 28. panta ceturto daļu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
39.1., 39.2. un 39.3. 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” 409.1. un 409.3. punktu, kā arī
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.5, 5.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam ar nosaukumu [adrese],
sadalīšanai jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei;
2. apstiprināt detālplānojuma Darba uzdevumu un detālplānojuma teritoriju (1.pielikums
un 2.pielikums);
3. apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības
teritorijas plānotāju.
11.§
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Debatēs izsakās J.Strautmanis.
Izskatot Ā.D., dzīvesvietas adrese [adrese], iesniegumu ar lūgumu viņu reģistrēt vienreizējā
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2017.gada 29.decembra lēmumu ,,Par
personas reģistrāciju vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai”
(prot.Nr.24, 1.§) nolemts atzīt Ā.D. par tiesīgu saņemt vienreizēju dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalstu, un iekļaut Ā.D. palīdzības reģistrā vienreizējā dzīvojamās telpas
pabalsta saņemšanai ar numuru 1;
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2007.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.8 ,,Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”
(prot.Nr.9, 9.§) 2.punktu Ā.D. pašvaldībā ir iesniegusi šādus dokumentus:
2.1. īpašuma [adrese] ,,Mājas grāmata” pilsoņu reģistrēšanai un ierakstīšanai (kopija), kurā
norādīts, ka Ā.D. [datums] ir ieradusies dzīvojamā mājā [adrese] ar ierašanās mērķi uz
pastāvīgu dzīvi;
2.2. 1992.gada 11.februāra ZPS ,,Sigulda” apliecinājums par [nosaukums] māju, Nr.02-04/99,
par to, ka VZPS ,,Sigulda” neiebilst, ka Siguldas pagasta [nosaukums] māju savā īpašumā
saņem likumīgais īpašnieks –Ā.M. m.E. (kopija);
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2.3. Zinātniskās Pētniecības saimniecības ,,Sigulda” 1992.gada 22.februāra lēmums Nr.11
(kopija), ar kuru nodod īpašumā Ā.E. mājīpašumu ar nosaukumu [nosaukums], Siguldas
pagastā;
2.4. 1992.gada 19.marta Vienošanās starp Zinātniskās Pētniecības saimniecības ,,Sigulda” un
Ā.E par īpašuma [adrese], nodošanu likumīgajiem īpašniekiem (kopija);
2.5. Rīgas rajona Siguldas tiesas 1994.gada 7.februāra spriedums lietā Nr.2-86/M-2, kā
apliecinājums par Ā.E. īpašuma ar nosaukumu [nosaukums], mantošanu M.B. (kopija);
2.6. Siguldas pagasta padomes 1994.gada 13.decembra lēmums Nr.63 ,,Par zemes īpašuma
tiesību atjaunošanu (kopija), ar kuru atjaunotas īpašuma tiesības Ā.E. likumīgajai
mantiniecei mazmeitai S.L. uz [adrese], [nosaukums] mājas zemi. S.L. ir bijušās zemes
īpašnieces Ā.E. meitas M.B. likumīgā 1.šķiras mantiniece;
2.7. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatu ierakstu Nr.87, S.L.
pamatojoties uz 1994.gada 13.decembra Rīgas rajona Siguldas pagasta padomes lēmumu
Nr.63 un 1995.gada 21.februāra Dāvinājuma līgumu, ar kuru M.B dāvina savai meitai S.L.
nekustamo īpašumu [nosaukums], S.L. nostiprinātas zemes īpašuma tiesības uz
[nosaukums] māju zemi 51,9 ha platībā un vienas dzīvojamās mājas un 14 saimniecības
ēkām;
2.8. 1998.gada 19.aprīļa Dzīvokļa īres līguma (kopija), ar kuru S.L. nodod lietošanā Ā.D.
dzīvokli ar kopējo platību 55 m2 [nosaukums] mājā;
2.9. Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 25.novembra izziņa Nr.2.1-3/3394, par Ā.D.,
deklarēto dzīvesvietu īpašumā [nosaukums], [adrese], no [datums];
2.10. 2018.gada 10.aprīļa Vienošanās par izīrētās dzīvojamās telpas atbrīvošanu starp S.L. un
Ā.D. (kopija), kurā norādīts, ka trīs mēnešu laikā no Siguldas novada pašvaldības domes
lēmuma par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu Ā.D. apņemas atbrīvot izīrēto dzīvojamo
telpu dzīvokli Nr.1, kas atrodas dzīvojamā mājā ar [adrese];
2.11. Ā.D. 2017.gada 30.novembra apliecinājums par to, ka nav nekustamais īpašums un
dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
3. Pamatojoties uz likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmās daļas
1.punktu Pašvaldībai ir tiesības domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā
piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo
dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru
tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2007.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8
,,Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”
(prot.Nr.9, 9.§) 3.3.1.apakšpunktu atbrīvošanas pabalstu piešķir 14 228,72 euro (četrpadsmit
tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro un 72 centi) apmērā personām, kuru ģimenē ir 1 vai 2
cilvēki;
5. 2018.gada 12.aprīļa iesniegumā Ā.D. norāda, ka dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
summu paredzēts izlietot:
5.1. kā samaksu dzīvojamās telpas pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu dzīvojamās
telpas iegādei vai
5.2. kā pirmo iemaksu (daļa no iemaksas) kredītiestādē hipotekārā kredīta saņemšanai
dzīvojamās telpas iegādei.
(par izlietošanas veidu Siguldas novada pašvaldības tiks informēta pie darījuma kārtošanas).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 26.1 panta pirmās daļas 1.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2007.gada
18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 ,,Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
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piešķiršanas kārtību un apmēru” (prot.Nr.9, 9.§), kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija
atzinumu (prot.Nr.8, 8.§), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. piešķirt Ā.D., dzīvesvietas adrese [adrese], vienreizējo dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalstu 14 228,72 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro un 72
centi) apmērā;
2. Finanšu pārvaldei nolemjošās daļas 1.punktā minēto pabalstu izmaksāt Siguldas novada
pašvaldības domes 2007.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 ,,Par vienreizēja
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” (prot.Nr.9,
9.§) noteiktā kārtībā;
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā.
12.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatot K.L., dzīvesvietas adrese [adrese], 2018.gada 15.marta iesniegumu ar lūgumu
noslēgt Patapinājuma līgumu par zemes vienības ar adresi [adrese], daļu, kas atrodas [..] ielas
sarkano līniju teritorijā, dome konstatē:
1. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un Siguldas
novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfisko datu bāzi, konstatēts, ka teritorija
[..] ielu sarkanajās līnijās, uz kuras atrodas inženierbūve [..] iela, apgaismojums un zaļā
zona gar ielu, atrodas privātpersonu īpašumā;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.[numurs] nekustamais īpašums ar kadastra Nr.[numurs], kas sastāv no
zemes gabala ar adresi [adrese], kadastra apzīmējums [numurs], platība 1202 m2 ir K.L.
īpašumā. Īpašums apgrūtināts ar lietu tiesību − aizsargjoslu gar [..] ielu – sarkanā līnija
187 m2 platībā;
3. saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Civillikuma 1947., 1948.,
1950.pantiem, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.5,
6.§), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav,
atturas − nav, dome nolemj:
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1. ņemt patapinājumā daļu 187 m2 platībā, no zemes vienības ar [adrese], kadastra
apzīmējums [numurs], kura atrodas [..] ielas sarkanajās līnijās, inženierbūves [..] iela,
ielas apgaismojuma un zaļā zonas gar ielu uzturēšanai;
2. noteikt Patapinājuma līguma termiņu 10 gadi;
3. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai organizēt Patapinājuma līguma noslēgšanu ar šī
lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības īpašnieku.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
13.§
Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā,
apbūves tiesības
pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās J.Zilvers, L.Sausiņa.
Viedokli izsaka Z.Gatere.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
9.maija sēdes lēmumu ,,Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā,
apbūves tiesību izsoli” (prot.Nr.11, 1.§), ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
12.aprīļa sēdes lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes
vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanas iespējām” (prot. Nr.6,
8.§) un saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta 2.punktu, 6.5 pantu, Civillikuma 1129.1 − 1129.9
pantu, kā arī Attīstības, sporta un tūrisma komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.5, 9.§),
atklāti balsojot ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav,
balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
1. nodot izsolē apbūves tiesību uz zemes vienības daļu 2578 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 1720 8003, Siguldas novada pašvaldībai piederošam nekustamajam
īpašumam Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1720;
2. apbūves tiesības līgumu ar uzvarējušo pretendentu slēgt uz 30 gadiem;
3. noteikt zemes vienības daļas 2578 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8015 002 1720 8003,
apbūves tiesības maksu mēnesī – 250 euro un pievienotās vērtības nodoklis;
4. apstiprināt zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves
tiesības pirmās izsoles noteikumus;
5. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
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14.§
Par sadarbību ar Latvijas Republikas Zemessardzi un grozījumiem 2013.gada 8.februāra
Sadarbības līgumā Nr.5/2013-SL
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Lēmuma projekts ir sagatavots, ņemot vērā nepieciešamību noslēgt vienošanos par
grozījumiem Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Republikas Zemessardzes starpā noslēgtajā
2013.gada 8.februāra Sadarbības līgumā Nr.5/2013-SL.
Dome konstatē:
1. saskaņā ar Latvijas Republikas Zemessardzes (turpmāk – Zemessardze) likuma 2.pantu
Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, kuras mērķis ir iesaistīt Latvijas
pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un kura piedalās valsts aizsardzības
uzdevumu plānošanā un izpildē atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem. Likuma
3.pants nosaka Zemessardzes uzdevumus, t.sk. sniegt atbalstu valsts un pašvaldību
institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā;
2. atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantam pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā,
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Pašvaldībai
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu ir vairākas autonomās funkcijas,
t.sk. piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību, kā arī
piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
3. saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu iestādes
sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus. Publiskas personas sadarbojoties var
slēgt sadarbības līgumu. Saskaņā ar 61.pantu publiskas personas sadarbības līgumu slēdz,
lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes
uzdevuma efektīvāku veikšanu;
4. starp Siguldas novada pašvaldību (iepriekš – Siguldas novada Dome) un Zemessardzi
2013.gada 8.februārī noslēgts Sadarbības līgums Nr.5/2013-SL, ar kuru puses vienojušās
par sadarbību, lai Siguldas novadā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību;
5. ņemot vērā nepieciešamību precizēt atsevišķus līguma punktus, papildinot līgumu ar
Siguldas novada pašvaldības pienākumiem savlaicīgi informēt Zemessardzi par
pasākumiem, kuros nepieciešams Zemessardzes atbalsts, sniegt nepieciešamo atbalstu
Zemessardzes popularizēšanā un rekrutēšanas pasākumu veikšanā pašvaldības
administratīvajā teritorijā, veicināt atbalstu darba devējiem, kuru darbinieki pilda dienestu
Zemessardzē, kā arī citiem papildinājumiem, ir priekšlikums slēgt vienošanos par
grozījumiem pie 2013.gada 8.februāra Sadarbības līguma Nr.5/2013-SL.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta
pirmo un piekto daļu, 61.pantu, likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 12. un
18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
10.maija atzinumu (prot.Nr.5, 7.§), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne,
Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Republikas Zemessardzes
sadarbību sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Siguldas novadā
atbilstoši 2013.gada 8.februāra Sadarbības līgumam Nr.5/2013-SL;
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2. slēgt vienošanos par grozījumiem 2013.gada 8.februāra Sadarbības līgumā
Nr.5/2013-SL atbilstoši pielikumā pievienotajai redakcijai;
3. uzdot Juridiskajai pārvaldei no Siguldas novada pašvaldības puses organizēt
vienošanās parakstīšanu.
15.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Lai aktualizētu esošo kārtību, kādā atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek sniegta Siguldas
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzība dzīvojamo telpu (dzīvokļu) jautājumu
risināšanā Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām, nepieciešams grozīt
saistošos noteikumus „Personām, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu
risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”. 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 ,,Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 186., 140.punktā noteikto, saistošie noteikumi izdodami jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz minēto un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu,
6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu un
24.panta pirmo daļu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu
(prot.Nr.5, 8.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret
−nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Siguldas novadā” saskaņā ar pielikumu;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
16.§
Par Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas Olimpiskā komiteja” un
SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar Stokholmas (Zviedrija)
kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, un Siguldas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Ņemot vērā nepieciešamību lemt par Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību
,,Latvijas Olimpiskā komiteja” un SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar
Stokholmas (Zviedrija) piedalīšanos kandidēšanā uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās
spēles, ir sagatavots šis lēmuma projekts.
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Dome konstatē:
1. saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas
Olimpiskās spēles Latvijai izteikts piedāvājums rīkot Olimpiskās sacensības bobslejā,
skeletonā un kamaniņu sportā, izmantojot SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda””, jo
Zviedrijā šādas sporta bāzes, kurā varētu rīkot starptautiskām prasībām atbilstošas bobsleja
un kamaniņu sacensības, nav;
2. trases celtniecība Stokholmā sākotnēji tika plānota, bet tika konstatēts, ka tā būtu nesamērīgi
dārga un nelietderīga pilsētā un valstī, kur neeksistē attiecīgo sporta veidu tradīcijas.
Savukārt, Siguldā esošā Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda” (celta 1986.gadā) ir
atbilstoša augsta līmeņa starptautisko sacensību rīkošanai Kamaniņu sportā, Skeletonā un
Bobsleja divnieku ekipāžām (2018.gada 3.−9.decembrī Siguldā pirmo reizi notiks Pasaules
kausa izcīņas posms Bobsleja divnieku ekipāžām un Skeletonā, regulāri notiek Pasaules
kausa un citas liela mēroga sacensības Kamaniņu sportā);
3. 2018.gada 17.aprīlī notika Zviedrijas un Latvijas pārstāvju tikšanās Rīgā. Kā nākošie soļi
noteikti Nodomu protokola (Memorandum of Understanding) parakstīšana Stokholmā
2018.gada 11.jūnijā;
4. par nepieciešamību pilnveidot un modernizēt Bobsleja un kamaniņu trasi ,,Sigulda”, lai to
pielāgotu arī bobsleja četrinieku ekipāžām, Latvijā vairākkārt ir spriests jau kopš 21.
gadsimta sākuma, taču finansējuma trūkums to nav ļāvis īstenot. Pretendēšana uz tiesībām
sarīkot Siguldā Olimpiskās spēles varētu kalpot par labu stimulu trases modernizācijas
projekta straujākai virzībai – tas padarītu Siguldas trasi starptautiski konkurētspējīgu
bobsleja, kamaniņu un skeletona sporta veidos;
5. 2017.gada 7.aprīlī ekspluatācijā nodots Siguldas Sporta centrs Ata Kronvalda ielā 7A,
Siguldā, Siguldas novadā, kurš nodrošina plašas iespējas dažādām sporta nodarbībām. Tā
multifunkcionālajā sporta zālē ir pieejams kvalitatīvs sporta inventārs, kas atbilst
starptautisko sporta federāciju noteiktajiem standartiem. Trenažieru, smagatlētikas un
fitnesa nodarbībām ir izbūvētas atsevišķas zāles ēkas otrajā stāvā. Pieejami vairāk nekā 30
trenažieru veidi spēka treniņiem. Profesionālajiem sportistiem ir iekārtota atsevišķa
smagatlētikas – svarcelšanas zāle ar aprīkojumu funkcionālajiem treniņiem. Vieglatlētikas
treniņiem sporta kompleksā ir izbūvēts 100 metrus garš, Starptautiskās vieglatlētikas
federācijas standartiem atbilstošs sintētiskais skrejceļš ar sešiem celiņiem un speciālu sporta
grīdas segumu, lai nodrošinātu sportistiem tik nepieciešamo treniņu bāzi iekštelpās. Tāpat
pieejams 25 metrus garais peldbaseins ar četriem celiņiem;
6. pieaugošais iedzīvotāju skaits liek Siguldas novadā risināt gan dzīvojamās platības, gan
izglītības un sociālās infrastruktūras pilnveidošanas jautājumus tuvākajos gados (tajā skaitā
Olimpiskais ciemats);
7. likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā,
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
8. vienlaikus, likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 6.punkts kā pašvaldības
autonomās funkcijas noteic rūpes par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu;
9. Siguldas novada Attīstības programma 2018. – 2024.gadam Rīcības plāna rīcības R.74.
Vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanas veicināšana
dažādām mērķu grupām Rezultatīvais rādītājs: Tiek attīstīti tradicionāli, jauni vietēja,
nacionāla un starptautiska mēroga sporta pasākumi, Tiek veicināta augsta mēroga sporta
sacensību norise; R.76. Veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Rezultatīvais
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rādītājs: Tiek nodrošinātas nodarbības iedzīvotāju veselīga un aktīva dzīvesveida
veicināšanai, sniegta informācija par veselīga dzīvesveidu; R.80. Ziemas sporta bāžu
attīstība, labiekārtošana un jaunu trašu un sporta veidu infrastruktūras izveides veicināšana
un starpsezonas pakalpojumu pilnveidošana R.17. Sadarbības veicināšana infrastruktūras
attīstības plānošanā Rezultatīvais radītājs ir: Novadā tiek plānota un saskaņota visa veida
infrastruktūras (transporta infrastruktūra, ūdenssaimniecība, elektroapgāde, gāzes apgāde
u.c.) attīstība;
10. saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo daļu iestādes sadarbojas, lai
veiktu savas funkcijas un uzdevumus;
11.Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.32
,,Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” 1.punkts
noteic, ka Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” ir
Siguldas novada pašvaldības domes izveidota, budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras
darbības mērķis ir (..) veidot Siguldas novada atpazīstamību un identitāti, veicināt tūrisma
(..) attīstību (..). Vienlaikus, saistošo noteikumu 8.16.apakšpunkts paredz, ka savu funkciju
veikšanai aģentūra sadarbojas ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.
Papildus, 20.punkts paredz: Aģentūras darbu vada pašvaldības domes apstiprināts
direktors (..);
12. SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda””, reģistrācijas Nr.40003005137, juridiskā
adrese Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, darbības mērķis ir Sporta
objektu darbība (saskaņā ar Lursoft);
13.biedrības ,,Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģistrācijas Nr.50008022421, juridiskā adrese
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, darbības veidi ir: nodrošināt Latvijas pārstāvniecību
Starptautiskajā Olimpiskajā kustībā un Latvijas sportistu un komandu piedalīšanos
Olimpiskajās spēlēs; ievērojot Olimpiskās kustības principus, attīstīt sportu un sporta
izglītību Latvijā; panākt godīgas spēles (fair play) principu, sporta ētikas normu un
antidopinga politikas ievērošanu sportā Latvijā (saskaņā ar Lursoft).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta 2., 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta
pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.32
,,Siguldas novada pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” 1., 8.16.,
20.punktu, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.5, 12.§)
un Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 15. §), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics,
dome nolemj:
1. konceptuāli atbalstīt Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas Olimpiskā
komiteja”, reģistrācijas Nr.50008022421, un SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda””,
reģistrācijas Nr. 40003005137, saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām
rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kuras mērķis ir iesaistīšanās kandidēšanā uz
tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles sadarbībā ar Stokholmu (Zviedrija), kā
Ziemas Olimpisko spēļu rīkotāju 2026.gadā;
2. uzdot P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktorei L.Skrodelei, ievērojot pašvaldībām
normatīvajos aktos noteikto kompetenci, līdz 2018.gada 28.septembrim sagatavot un
iesniegt izskatīšanā Siguldas novada pašvaldības domei kalendāro pasākumu plānu
kandidēšanas procesam, kā arī līdz 2019. gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai
Siguldas novada pašvaldības domei iespējamo realizācijas kalendāro pasākumu plānu, kas
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būtu realizējams, ja Stokholma (Zviedrija) iegūs tiesības rīkot 2026.gada Ziemas
Olimpiskās spēles;
3. Siguldas novada pašvaldības finansējums šā lēmuma 1.punktā minētās sadarbības
nodrošināšanai un lēmuma 2.punktā minēto pasākumu veikšanai un ar to saistītajām
aktivitātēm (tai skaitā komandējumu izmaksas) 2018.gadā tiek nodrošināts no P/A
,,Siguldas Attīstības aģentūra” budžeta līdzekļiem (struktūrvienība 473101), nepieciešamais
finansējums 2019.gadam izskatāms Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
,,Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” sagatavošanas procesā;
4. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu
2018.gada 11.jūnijā (datums var tikt precizēts pēc abu pušu vienošanās) uz Stokholmu
(Zviedrijā), saistībā ar plānoto nodomu protokola parakstīšanu par sadarbību saistībā ar
Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles;
5. ar U.Mitrevica komandējumu saistītos izdevumus segt no struktūrvienības 1111 budžeta
līdzekļiem, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12.oktobra noteikumiem
Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
17.§
Par Siguldas novada pašvaldības 2017.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Debatēs piedalās J.Zilvers, J.Strautmanis, U.Mitrevics.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes un Sabiedrisko attiecību
pārvaldes sagatavoto Siguldas novada pašvaldības publisko gada pārskatu par 2017.gadu un
pamatojoties uz likuma ,,Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kas noteic, ka: ,,lai
informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts
budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to
padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz
pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc
sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.
Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.
Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, Publisko aģentūru likuma 27.panta otro
un trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem”, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 11. §),
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav,
atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2017.gada publisko gada pārskatu (pielikumā);
2. apstiprināto gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv;
3. apstiprināto gada pārskatu elektroniski iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai tās tīmekļa vietnē.

22

18.§
Par traktortehnikas izmantošanas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Lai nodrošinātu dekorāciju un aparatūras transportēšanu no stāvlaukumiem pie Siguldas
pils kompleksa uz Siguldas Livonijas ordeņa pils teritoriju, un otrādi, publisku festivālu un citu
lielu pasākumu organizēšanai, pasargājot Siguldas Livonijas ordeņa pils teritorijas ieejas mezgla
koka tiltu no nepiemērota transporta radītajiem bojājumiem, ir sagatavots lēmuma projekts par
Siguldas novada pašvaldības traktortehnikas ar piekabi, kuru vada pašvaldības darbinieks –
traktortehnikas vadītājs, izmantošanas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr. 333 ,,Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Siguldas novada
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 15 ,,Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu
noteikšanas kārtība” (prot. Nr. 15, 13.§), Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu
(prot.Nr.8, 12. §), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret
−nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu;
2. noteikt, ka maksas pakalpojuma saņemšana tiek nodrošināta pamatojoties uz noslēgto
līgumu par Siguldas Livonijas ordeņa pils teritorijas izmantošanu publisku pasākumu
rīkošanai.
19.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par
aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr.6, 37.§)
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
2016.gada 20.decembrī Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi lēmumu no Lauku atbalsta
dienesta par projekta iesnieguma Nr.16-04-AL32-A019.2201-000001 ,,Mores Amatu mājas
pārbūves projekta I. kārta – sociālo pakalpojumu centra izveide Mores pagastā” ar attiecināmajām
izmaksām 43 606,49 euro, no kurām iespēja saņemt publisko finansējumu 39 245,84 euro.
2018.gada 20.aprīlī Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts lēmums par projekta
grozījumiem, kas nosaka, ka minētā projekta iesnieguma kopējās izmaksas ir 347 234,17 euro,
savukārt, attiecināmās izmaksas 43 606,49 euro, no kurām iespēja saņemt publisko finansējumu
39 245,84 euro, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem minētajā projektā, ir jāveic grozījumi
lēmumā par aizņēmumu.
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 1.punktu, Ministru
kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 ,,Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 23.§) atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav,
dome nolemj:
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1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa
lēmumā ,,Par aizņēmuma ņemšanu” (prot.Nr.6, 37.§):
1.1. lēmuma 1. punktu izteikt šādā redakcijā:
,,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 297 000 euro (divi simti deviņdesmit
septiņi tūkstoši euro) apmērā (t.sk.PVN), kā Lauku atbalsta dienesta
līdzfinansētam projektam;”
1.2 papildināt lēmumu ar 6.punktu šādā redakcijā:
,,6. uzdot Finanšu pārvaldei precizēt aizņēmuma dokumentāciju pēc līguma
noslēgšanas par projektā paredzēto mēbeļu iegādi.”

20.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1
„Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja K.Simanoviča
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības amata vienību slēgšanu un plānotajiem amata
papildinājumiem pašvaldības administrācijā:
1. īstenojot un paplašinot Personāla nodaļas funkciju – nodrošināt darbinieku, personāla datu
uzkrāšanu, sistematizēšanu, analīzi un datu ievadi personāla datu uzskaites un apstrādes
sistēmas personālvadības modulī „Horizon”, ieviešot elektroniskās pašapkalpošanās
personālvadības sistēmas pieejamību pašvaldības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestādēs
un pašvaldības aģentūrā ,,Siguldas Attīstības aģentūra”, kurās nav lietveža vai personāla
speciālista amata vietu, izveidot jaunāko personāla speciālista vietu nodaļā, izslēdzot līdz
šim vakanto izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos biroja vadītāja amatu;
2. realizējot 3 izglītības jomas projektus: Eiropas Savienības fondu darbības programmas
,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektu
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektu
Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un ,,Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa ,,Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001
,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, tādējādi efektīvi izmantojot
pieejamos Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus novada pagastu un skaitliski
mazākajām skolām, kas iekļauj arī pedagogu atlīdzību, izveidot jaunāko projekta vadītāja
amatu nodaļā uz projekta realizācijas laiku līdz 2020.gada 31.decembrim projekta
administrēšanas pienākumu veikšanai, izslēdzot pirmsskolas izglītības metodiķa amatu
nodaļā un samazinot jaunatnes darbinieka un projektu vadītāja amatu slodzes Siguldas
novada Jaunrades centrā;
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 10.maija
atzinumu (prot.Nr.8, 10.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
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E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma Nr.1 „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.papildināt sadaļu ,,Personāla nodaļa” ar 22.1punktu:
Nr.
p.k
22.1

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Jaunākais
personāla
speciālists

Profesiju
Amata
klasifikatora
vienības
kods
2423 07

1

Amata saime

Amata
līmenis

30. Personāla vadība

II

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR
8.mēnešalgas grupa, 1093

1.2.svītrot sadaļu ,,Izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos birojs” un tās:
1.2.1. 99. punktu:
Nr.
p.k

99.

Struktūrvienību
Profesiju
Amata
un amatu
klasifikatora
vienības
nosaukumi
kods
Izpilddirektora
vietnieka
saimnieciskajos
3341 08
1
jautājumos biroja
vadītājs

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

1.Administratīvā vadība

I

11.mēnešalgas grupa, 1382

1.2.2. 100.punktu pievienot sadaļai ,,Teritorijas attīstības pārvalde” kā 57.1punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
Nr.
p.k

57.

1

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Darba un civilās
aizsardzības
speciālists

Profesiju
Amata
klasifikatora
vienības
kods
2263 01
1

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

35. Politikas ieviešana

III

10.mēnešalgas grupa, 1287

1.3. svītrot sadaļas ,,Izglītības pārvalde” 52.punktu:
Nr.
p.k
52.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Pirmsskolas
izglītības
metodiķis

Profesiju
Amata
klasifikatora
vienības
kods

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

2351 06

29.Pedagoģiskās
darbības atbalsts

II

10.mēnešalgas grupa, 1287

Amata saime

Amata
līmenis

Mēnešalgas grupa,
maksimālā amatalga EUR

32. Projektu vadība

IIA

9.mēnešalgas grupa, 1190

0,25

1.4.papildināt sadaļu ,,Izglītības pārvalde” ar 52.1punktu:
Nr.
p.k
67.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi
Projektu vadītājs

Profesiju
Amata
klasifikatora
vienības
kods
2422 01
0,5
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2. noteikt, ka lēmuma 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 15.jūnijā;
3. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.
21.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Siguldas novada
pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste, Ekonomikas nodaļas vadītāja A.Strautmane
Debatēs piedalās J.Zilvers.
Viedokli izsaka I.Zālīte.
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu ,,Par pašvaldību
budžetiem”, likumu ,,Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija
atzinumu (prot.Nr.8, 14. §), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Siguldas novada
pašvaldības budžets 2018.gadam””;
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
22.§
Par iekšējo noteikumu ,,Siguldas novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi”
apstiprināšanu
Ziņo: Datu un informācijas drošības vadītājs A.Vecvanags
Debatēs piedalās J.Strautmanis, 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)” prasības,
nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības iekšējos noteikumus ,,Siguldas novada
pašvaldības datu aizsardzības noteikumi”, kas nosaka Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu
personas datu aizsardzības kārtību, darbinieku tiesības un pienākumus, kā arī citus ar personas
datu apstrādi saistītus jautājumus.
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)”, un Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 16.§), atklāti balsojot, ar
12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas − nav, dome
nolemj:
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1. apstiprināt iekšējos noteikumus ,,Siguldas novada pašvaldības personas datu
aizsardzības noteikumi” saskaņā ar pielikumu;
2. noteikt, ka iekšējie noteikumi (izņemot 51.punktu) tiek piemēroti no 2018. gada
25.maija.
23.§
Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
9.maija sēdes lēmumu ,,Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.15, 2.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu ,,Par nekustamā
īpašuma ,,Radošā darbnīca” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.
Nr.7, 11.§) ir apstiprināti ,,Nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C,
Siguldā, Siguldas novadā, kas ietilpst nekustamā īpašuma Pils 16, Siguldā, Siguldas
novadā, sastāvā nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk tekstā – Pirmie izsoles
noteikumi);
2. Pirmo izsoles noteikumu 19.punktā noteikts, ka izsoles pretendentiem jāpiesakās
dalībai izsolē no 2018.gada 27.aprīļa līdz 2018.gada 8.maijam. Iepriekš minētajā
termiņā nav pieteicies neviens izsoles pretendents;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Pirmās izsoles noteikumu 45.1.apakšpunktu,
izsole atzīstama par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida
nosacījumiem” 7., 10., 60. un 67.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu
(prot.Nr.8, 17.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību 2018.gada 9.maija izsoli par nenotikušu;
2. rīkot nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas novadā,
kas ietilpst nekustamā īpašuma Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, sastāvā, nomas
tiesību otro izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot par:
2.1.par 1.stāva Darbnīcām par 1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī – 4,50 euro (četri euro un
50 centi) un PVN 21% 0,95 euro (nulle euro un 95 centi), kas kopā ir 5,45 euro
(pieci euro un 45 centi);
2.2. par 2.stāva Darbnīcām par 1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī – 3,50 euro (trīs euro un
50 centi) un PVN 21% 0,74 euro (nulle euro un 74 centi), kas kopā ir 4,24 euro
(četri euro un 24 centi);
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3. apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils iela 16 C, Siguldā, Siguldas
novadā, kas ietilpst nekustamā īpašuma Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, sastāvā,
nomas tiesību otrās izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
24.§
Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
9.maija sēdes lēmumu ,,Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.15, 1.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu ,,Par ielu
tirdzniecības vietas iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 8.§)
ir apstiprināti ,,Ielu tirdzniecības vietas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk tekstā – Pirmās izsoles noteikumi);
2. Pirmās izsoles noteikumu 18.punktā noteikts, ka izsoles pretendentiem jāpiesakās
dalībai izsolē no 2018.gada 27.aprīļa līdz 2018.gada 8.maijam. Iepriekš minētajā
termiņā nav pieteicies neviens izsoles pretendents;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Pirmās izsoles noteikumu 44.1.apakšpunktu
izsole atzīstama par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida
nosacījumiem” 7., 10., 60. un 67.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu
(prot.Nr.8, 18.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt ielu tirdzniecības vietas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību
2018.gada 9.maija izsoli par nenotikušu;
2. rīkot ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību otro izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot mēnesī 50,00 euro
(piecdesmit euro) un PVN 21%, kas ir 10,50 (desmit euro un 50 centi), kopā ir 60,50
euro (sešdesmit euro un 50 centi);
3. apstiprināt ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību otrās izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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25.§
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Debatēs piedalās I.Zagorska, L.Sausiņa.
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu, dome konstatē:
1.1. atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumam „Par
nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 1.stāva iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot. Nr.7, 9.§), 2018.gada 9.maijā notika nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja” 1.stāva, Pils
ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsole. Augstāko nomas maksu 4,60 euro, par 1
m2 mēnesī un pievienotās vērtības nodokli par darbnīcu Nr.3 (kas sastāv no telpas 10,8 m2 platībā)
nosolīja Z.C., nodokļu maksātāja reģ. kods [kods], adrese [adrese];
1.2. uz nomas tiesībām
Darbnīca Nr.1. telpas 34,6 m2 un 12,2 m2 , palīgtelpa 3,6 m2 platībā;
Darbnīca Nr.2. telpas 39,2 m2 platībā;
Darbnīca Nr.4. telpas 22,5 m2 platībā;
Darbnīca Nr.5. telpas 19,6 m2 platībā;
Darbnīca Nr.6. telpas 8,10 m2 platībā;
Darbnīca Nr.7. telpas 20,4 m2 platībā;
Darbnīca Nr.8. telpas 19,90 m2 un 31,60 m2 , palīgtelpas 1,60 m2, 1,50 m2 un 2,70 m2 platībā;
Darbnīca Nr.9. telpas 20,0 m2 un 17.7 m2 , palīgtelpa 6,4 m2 platībā,
nebija pieteicies neviens pretendents, līdz ar to iepriekš minētās darbnīcas netika izsolītas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10., 47.,
48., 60. 66. un 67.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 19.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt, nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, darbnīcas Nr.3 nomu ar Z.C., nodokļu maksātāja reģ. kods
[kods], adrese [adrese];
3. atzīt ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, 2018.gada
9.maija izsoli daļā par:
Darbnīca Nr.1. telpas 34,6 m2 un 12,2 m2 , palīgtelpa 3,6 m2 platībā;
Darbnīca Nr.2. telpas 39,2 m2 platībā;
Darbnīca Nr.4. telpas 22,5 m2 platībā;
Darbnīca Nr.5. telpas 19,6 m2 platībā;
Darbnīca Nr.6. telpas 8,10 m2 platībā;
Darbnīca Nr.7. telpas 20,4 m2 platībā;
Darbnīca Nr.8. telpas 19,90 m2 un 31,60 m2 , palīgtelpas 1,60 m2, 1,50 m2 un 2,70 m2 platībā;
29

Darbnīca Nr.9. telpas 20,0 m2 un 17.7 m2 , palīgtelpa 6,4 m2 platībā,
par nenotikušu;
5. rīkot ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību
otro izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot par 1 (vienu) kvadrātmetru
mēnesī – 4,50 euro (četri euro un 50 centi) un PVN 21% 0,95 euro (nulle euro un 95 centi),
kas kopā ir 5,45 euro (pieci euro un 45 centi);
6. apstiprināt ,,Muižas koka māja”, 1.stāvā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību otrās izsoles noteikumus;
7. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
26.§
Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
9.maija sēdes lēmumu ,,Par nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.15, 3.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu ,,Par nekustamā
īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā,
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 10.§) ir apstiprināti
,,Nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk tekstā – Pirmie izsoles noteikumi);
2. Pirmo izsoles noteikumu 18.punktā noteikts, ka izsoles pretendentiem jāpiesakās
dalībai izsolē no 2018.gada 27.aprīļa līdz 2018.gada 8.maijam. Iepriekš minētajā
termiņā nav pieteicies neviens izsoles pretendents;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Pirmās izsoles noteikumu 44.1.apakšpunktu
izsole atzīstama par nenotikušu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida
nosacījumiem” 7., 10., 60. un 67.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu
(prot.Nr.8, 20.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību 2018.gada 9.maija izsoli par nenotikušu;
2. rīkot nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību otro izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot par 1
(vienu) kvadrātmetru mēnesī – 4,50 euro (četri euro un 50 centi) un PVN 21% 0,95
euro (nulle euro un 95 centi), kas kopā ir 5,45 euro (pieci euro un 45 centi);
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3. apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību otrās izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
27.§
Par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību
izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
ziņojumu, dome konstatē:
1. atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumam ,,Par
nekustamā īpašuma ,,Brūzis” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (Nr.7, 7.§),
2018.gada 9.maijā notika nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, kadastra apzīmējums 8015 002
1818 006, 82,86 m2 platībā un koka terases kadastra apzīmējums 8015 002 1818 008, 115
m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsole, kurā piedalījās viens
dalībnieks;
2. augstāko nomas maksu 3,50 euro (trīs euro un 50 centi) un PVN 0,74 euro (nulle euro un
74 centi), kas kopā ir 4,24 euro (četri euro un 24 centi) mēnesī par vienu nekustamā īpašuma
kvadrātmetru nosolīja SIA ,,Valmiermuižas pils”, reģ.Nr.44103059325.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 8.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10., 47.,
48. un 66.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 21.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma ,,Brūzis”, kadastra apzīmējums 8015 002 1818
006, 82,86 m2 platībā un koka terases kadastra apzīmējums 8015 002 1818 008 115, m2
platībā, nomu ar SIA ,,Valmiermuižas pils”, reģ.Nr.44103059325.
28.§
Par nekustamā īpašuma ,,Rezidence”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un īpašuma izsoles komisijas
ziņojumu, dome konstatē:
1.

atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumam „Par
nekustamā īpašuma ,,Rezidence” iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
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(prot. Nr.7, 12.§), 2018.gada 9.maijā notika nekustamā īpašumā ,,Rezidence”, Pils ielā
16, Siguldā, Siguldas novadā esošo 3 (trīs) darbnīcu nomas tiesību izsole. Augstāko
nomas maksu 4,60 euro (četri euro un 60 centi) un PVN 21% 0,97 euro (nulle euro un
97 centi), kas kopā ir 5,57 euro par 1 m2 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokli par:
1.3.darbnīcu Nr.1 (kas sastāv no telpas 46,1 m2 un palīgtelpas 2,4 m2 un WC 3,0 m2 platībā)
nosolīja SIA „Siguldas saldējums”, reģ.Nr.40103781665, juridiskā adrese Lāčplēša ielā
9-5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
1.4.darbnīcu Nr.2 (kas sastāv no telpas 62,3 m2 platībā) nosolīja SIA „VARNNAS”,
reģ.Nr.54103074491, juridiskā adrese „Lejas Vārnas”, Amatas novads, LV-4112;
1.5.darbnīcu Nr.3 (kas sastāv no telpas 44,9 m2 un palīgtelpas 5,2 m2 un WC 3,9 m2 platībā)
nosolīja E.C., nodokļu maksātāja reģ. kods: [kods], adrese [adrese].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnijā noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu tipveida nosacījumiem” 7., 10., 47.,
48. un 66.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija atzinumu (prot.Nr.8, 22.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt, nekustamā īpašuma ,,Rezidence”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra apzīmējums 8015 002 1818 004, 2018.gada 9.maija izsoles rezultātus;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma ,,Rezidence”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā:
2.1. darbnīcas Nr.1 nomu ar SIA „Siguldas saldējums”, reģ.Nr.40103781665 , juridiskā
adrese Lāčplēša ielā 9-5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
2.2. darbnīcas Nr.2 nomu ar SIA „VARNNAS”, reģ.Nr.54103074491, juridiskā adrese
„Lejas Vārnas”, Amatas novads, LV-4112;
2.3. darbnīcas Nr.3 nomu ar E.C., nodokļu maksātāja reģ.kods: [kods], adrese [adrese].
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
29.§
Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā ,,Par
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Pilsētas trase””
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Pamatojoties SIA ,,Siguldas Sporta serviss” (agrāk ar nosaukumu – SIA ,,Siguldas Pilsētas
trase”) valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas 2018.gada 4.aprīļa iesniegumu par nomas maksas
pārrēķinu Fischer Slēpošanas centram, ir veikts nomas maksas aprēķins atbilstoši 2010.gada
9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 ,,Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3.nodaļai ,,Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā
publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”. Pamatojoties uz šo noteikumu 55. punkta
nosacījumiem, pusēm savstarpēji vienojoties, nomas maksu ir iespējams mainīt vienu reizi gadā.
32

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 2112. pantu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. apakšpunktu, Ministru
kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 ,,Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. apakšpunktu, 7., 54., 55., 60. un 61.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada
5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6., 29.§) atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā ,,Par Siguldas
sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Pilsētas trase”” (prot.Nr.15, §20)
šādu grozījumu:
1.1. izteikt nolemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
,,2. Noteikt nomas maksu par zemesgabalu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN, kā arī nomas maksu par būvēm 2164,57 euro mēnesī un PVN.”
2. noteikt, ka šī lēmuma konstatējošas daļas 1.punktā minētie grozījumi piemērojami no
2018.gada 1.maija;
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2016.gada 1.novembra nekustamā īpašuma
nomas līgumā Nr.2016/1573.
30.§
Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā
,,Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas sporta serviss””
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Pamatojoties SIA ,,Siguldas Sporta serviss” valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas
2018.gada 4.aprīļa iesniegumu par nomas maksas pārrēķinu Siguldas sporta centram, ir veikts
nomas maksas aprēķins atbilstoši 2010.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515
,,Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļai ,,Nomas maksas noteikšanas
metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai
privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”.
Pamatojoties uz šo noteikumu 55.punkta nosacījumiem, pusēm savstarpēji vienojoties, nomas
maksu ir iespējams mainīt vienu reizi gadā, tātad pēc 2018.gada 13.aprīļa.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumu 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 2112. pantu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra
noteikumi Nr. 735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. apakšpunktu, Ministru
kabineta2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 ,,Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. apakšpunktu, 7., 54., 55., 60. un 61.punktu, Finanšu komitejas 2018.gada
5.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.6.,30.§) atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns,
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E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmuma ,,Par Siguldas
sporta centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr.6, 43.§) šādu grozījumu:
1.1. izteikt nolemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
,,2. Noteikt nomas maksu par zemesgabalu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, kā
arī PVN un nomas maksu par būvēm 5341,55 euro (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit viens
euro un 55 centi) mēnesī, kā arī PVN.”
2. noteikt, ka šī lēmuma konstatējošas daļas 1.punktā minētie grozījumi piemērojami no
2018.gada 1.maija;
3. Juridiskajai pārvaldei sagatavot grozījumus 2018.gada 1.februāra nekustamā īpašuma un
kustamas mantas nomas līgumā Nr.2018/231.
31.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Debatēs piedalās J.Strautmanis, J.Zilvers.
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Izskatot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2018.gada 14.maija
iesniegumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 31.pantu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” 14. punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret –
nav, atturas –nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – 10 (desmit) kalendāra dienas – no 2018.gada 28.maija līdz
2018.gada 6.jūnijam par darba periodu no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam;
2. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica darba pienākumus no
2018.gada 28.maija līdz 2018.gada 6.jūnijam uzdot pildīt Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniecei Līgai Sausiņai.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
32.§
Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 ,,Siguldas novada pašvaldības
nolikums” 15.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra nolikuma
Nr.2/2018 ,,Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums” 2., 7., 8., 9.punktu,
kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (prot.Nr.5, 4. §), ar mērķi
veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu iniciatīvas,
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līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
J.Zilvers, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret −nav, atturas−nav, balsošanā nepiedalās K.Leitāne, dome
nolemj:
apstiprināt Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
1. padomes priekšsēdētāja Katrīna Leitāne, Jauniešu iniciatīvu centra ,,Mērķis” vadītāja;
2. padomes locekļi:
2.2. Inese Zlaugotne − Siguldas Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante;
2.3. Aija Eva Eļēna − Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes
atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar jauniešiem;
2.4. Jolanta Bimbere − Siguldas koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” vadītāja;
2.5. Kalvis Grīnbergs − Mores pamatskolas sporta pedagogs;
2.6. Lauma Vilciņa − Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente;
2.7. Ināra Paegle − Allažu pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā;
2.8. Rūdolfs Aleksandrs Strods − Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamo
padomes priekšsēdētājs;
2.9. Rihards Rasnacis – Katoļu priesteris;
2.10. Lote Katrīna Cērpa − Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniece;
2.11. Edgars Bajaruns – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs;
2.12. Linda Ķuze – SIA ,,Cloudberry” valdes locekle;
2.13. Paula Luīze Biteniece − Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniece;
2.14. Gatis Konrads – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas
departamenta vecākais auditors;
2.15. Vita Beinerte – biedrības ,,Siguldas alternatīvā izglītība” pārstāve.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
Domes priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa izsaka priekšlikumu darba kārtības 33.−36.jautājumu
izskatīt reizē un lēmumus pieņemt vienā balsojumā.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Sausiņa, R,Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode), pret – nav, atturas – nav, balsošanā
nepiedalās U.Mitrevics, dome nolemj:
1. izskatīt reizē darba kārtības 33.−36.jautājumu;
2. lēmumus par 33.−36.jautājumu pieņemt vienā balsojumā.
33.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās J.Zilvers.
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”, juridiskā adrese − Lakstīgalas ielā 10,
Siguldā, Siguldas novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”
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ēdināšanas telpu iznomāšanu iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam un jānosaka šo telpu nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādē „Ābelīte” Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros tiks
slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” iznomājamās telpas − virtuve 31,1
m2, sakņu cehs 11,2 m2, trauku mazgājamā telpa 11,2 m2 , produktu noliktava 11,0 m2,
kopējā iznomājamo telpu platība sastāda 64,5 m2.
3. saskaņā ar 2010.gada 8.jūnijā Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot.Nr.30,10.§) 4.5.punktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai valsts vai
atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai
ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 7.punktu lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai
amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus
šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam. Noteikumu 56.punktā
teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar
iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 31.pantu,
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5., 7., 56. un 61.punktu, 69.2. apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas –nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics,
dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības
laiku Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” Lakstīgalas ielā 10, Siguldā,
Siguldas novadā telpas ar virtuvēm un palīgtelpām kopējā platībā 64,5 m2;
2. noteikt nomas maksu par telpu nomu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” 0,98 euro un PVN par vienu
kvadrātmetru mēnesī.
34.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās J.Zilvers.
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādēs „Ieviņa”, juridiskā adrese – Nurmižu ielā 31,
Siguldā, Siguldas novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”
ēdināšanas telpu iznomāšanu iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam un jānosaka šo telpu nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
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1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādē „Ieviņa” Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros tiks
slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa” iznomājamās telpas − virtuve
59,0 m2, palīgtelpa 7,2 m2, garderobe 2,9 m2, duša/tualete 2,6 m2, kabinets 4,4 m2 ,
vējtveris 8,6 m2, kopējā iznomājamo telpu platība sastāda 84,7 m2,
3. saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot.Nr.30,10.§) 4.5.punktu, kas nosaka, ka
šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā
nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja
sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 7.punktu lēmumu par
nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt
citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem
iznomātājam. Noteikumu 56.punktā teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu
iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas
periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 31.pantu,
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5., 7., 56. un 61.punktu, 69.2. apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas –nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics,
dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma
darbības laiku Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”, Nurmižu ielā 31,
Siguldā, Siguldas novadā telpas ar virtuvēm un palīgtelpām kopējā platībā 84,7 m2;
2. noteikt nomas maksu par telpu nomu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa” 0,62 euro un PVN par vienu
kvadrātmetru mēnesī.

35.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās J.Zilvers.
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādēs „Pasaciņa”, juridiskā adrese − Skolas ielā 5,
Siguldā, Siguldas novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
ēdināšanas telpu iznomāšanu iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam un jānosaka šo telpu nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
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1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādē „Pasaciņa” Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros tiks
slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” iznomājamās telpas − virtuve
59,0 m2, palīgtelpa 7,2 m2, garderobe 2,9 m2, duša/tualete 2,6 m2, kabinets 4,4 m2 ,
vējtveris 8,6 m2 , kopējā iznomājamo telpu platība sastāda 84,7 m2;
3. saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot.Nr.30,10.§) 4.5.punktu, kas nosaka, ka
šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā
nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja
sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 7.punktu lēmumu par
nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt
citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem
iznomātājam. Noteikumu 56.punktā teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu
iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas
periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 31.pantu,
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5., 7., 56. un 61.punktu, 69.2. apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas –nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics,
dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma
darbības laiku Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” Skolas ielā 5,
Siguldā, Siguldas novadā telpas ar virtuvēm un palīgtelpām kopējā platībā 84,7 m2;
2. noteikt nomas maksu par telpu nomu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” 1,14 euro un PVN par vienu
kvadrātmetru mēnesī.
36.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās J.Zilvers.
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”, juridiskā adrese − Institūta ielā 2, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”
ēdināšanas telpu iznomāšanu iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam un jānosaka šo telpu nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
38

1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pagasta pirmskolas
izglītības iestādē „Saulīte” Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” ietvaros tiks
slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu;
2. Siguldas pagasta pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte” iznomājamās telpas − virtuve 26,5
m2, sakņu cehs 4,7 m2, izdales telpa 6,4 m2, virtuves trauku mazgājamā telpa 6,8 m2,
ēdamtelpas trauku mazgājamā telpa 12,9 m2, gaitenis 9,74 m2, tualete 2,8 m2, produktu
noliktava 6,5 m2, kopējā iznomājamo telpu platība sastāda 76,3 m2;
3. saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” (prot.Nr.30,10.§) 4.5.punktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai valsts vai
atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai
ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 7.punktu lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai
amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus
šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam. Noteikumu 56.punktā
teikts, ka nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar
iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 31.pantu,
2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5., 7., 56. un 61.punktu, 69.2. apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret – nav, atturas –nav, balsošanā nepiedalās U.Mitrevics,
dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma
darbības laiku Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte” Institūta ielā 2,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā telpas ar virtuvēm un palīgtelpām kopējā platībā 76,3
m2 ;
2. noteikt nomas maksu par telpu nomu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte” 0,78 euro plus PVN par vienu
kvadrātmetru mēnesī.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)
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Uģis Mitrevics*

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Anna Kalniņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumus Nr.9 ,, Par
Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika
grafika apstiprināšanu”, Nr.13 ,,Par zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas
novadā, apbūves tiesības pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu”, Nr.16 ,, Par Siguldas novada
pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas Olimpiskā komiteja” un valsts SIA ,,Bobsleja un
kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot
2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.
Mitrevica komandējumu”, Nr.29 ,, Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra lēmumā ,,Par Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas
Pilsētas trase”””, Nr.30 ,,Par grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par Siguldas Sporta
centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas sporta serviss”””, Nr.31.,,Par Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu”, Nr.33 ,, Par telpu nomu un telpu nomas maksas
nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē
„Ābelīte””, Nr.34. ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas
pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa””, Nr.35 ,,Par telpu nomu un telpu
nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības
iestādē „Pasaciņa””, Nr.36 ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu
ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte””.
** 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.9 ,, Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.
gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu”, Nr.13 ,,Par zemes vienības daļas
Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības pirmās izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, Nr.16 ,, Par Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar biedrību ,,Latvijas
Olimpiskā komiteja” un valsts SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda”” saistībā ar
Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, un
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U. Mitrevica komandējumu”, Nr.29 ,, Par
grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumā ,,Par Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas Pilsētas trase”””, Nr.30 ,,Par
grozījumu 2017.gada 12.aprīļa lēmumā ,,Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA ,,Siguldas
sporta serviss”””, Nr.31.,,Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica
atvaļinājumu”, Nr.33 ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu
ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte””, Nr.34. ,,Par telpu
nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa””, Nr.35 ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas
maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa””,
Nr.36 ,,Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte””.
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