2018.gada 9.augustā

Siguldā

Nr.12

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Ņina Balode, Dainis Dukurs, Elīna Gruzniņa, Katrīna Leitāne,
Indra Ozoliņa, Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Inese Zagorska, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Jānis Strautmanis (atrodas ārpus Latvijas), Ivo Alksnis (ģimenes apstākļu dēļ), Rūdolfs
Kalvāns (atvaļinājumā).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J.Zarandija, izpilddirektora
vietniece D.Vītola, izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos A.Ozoliņš, Finanšu
pārvaldes vadītāja D.Matuseviča, Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes
juriste I.Lazdāne, Juridiskās pārvaldes juriste M.Skrastiņa, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore
L.Līne, teritorijas plānotājs R.Lipsbergs, pilsētvides plānotāja R.Bete, Būvniecības kontroles nodaļas
vadītāja R.Bete, nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane, Laurenču sākumskolas direktors
K.Zaļais, Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” vadītāja E.Grava, Allažu
pamatskolas direktore S.Tukiša
Piedalās: PA ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta: 16.00
Sēde atklāta: 16.10
Darba kārtība
1. Par pašvaldības ceļa ,,V85-Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij.
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..] atsavināšanas procesa
pabeigšanas apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia, valsts
reģ.Nr.FV9948 - trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles rīkošanu.
4. Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
5. Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
6. Par izmaiņām Siguldas novada Administratīvās komisijas sastāvā.
7. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas
komisijas sastāvā.
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25

,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas
novadā”” apstiprināšanu.
9. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
10. Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā.
11. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas sastāvā.
12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Dzērveņu iela
1, 3, 5, 7, 9, 11, Sigulda, Siguldas novads, un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 8015 002 0027, 8015 002 0028, 8015 002 0118 savstarpējo robežu
pārkārtošanai un apvienošanai.
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma ,,Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28,
Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes
vienības” (prot.Nr.9, 16.§) atcelšanu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Atbrīvotāju ielā 24A, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei
paredzētas zemes vienības, un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju
ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas
apbūvei paredzētas zemes vienības.
14. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Laurenču sākumskolas interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas
nodarbībām” apstiprināšanu.
15. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
16. Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu
nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
17. Par zemesgabala daļas iegādi.
18. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma ,,Atzinība” piešķiršanu Maijai
Bruģei.
19. Par iecelšanu amatā.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar četriem papildjautājumiem: Nr.20 ,,Par grozījumiem 2018.gada 14.jūnija lēmumā (prot. Nr.9, 31.§)
,,Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs””, Nr.21 ,,Par finansējumu programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable
life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675)”, Nr.22 ,,Par zemes vienības Leona Paegles ielā 6B,
Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības līguma noslēgšanu ar Siguldas pilsētas sabiedrību ar
ierobežotu atbildību ,,JUMIS”” un Nr.23 ,,Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
U.Mitrevica atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:
20. Par grozījumiem 2018.gada 14.jūnija lēmumā (prot. Nr.9, 31.§) ,,Par
līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs”.
21. Par finansējumu programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable life”
(Nr.2017-2-LV02-KA135-001675).
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22. Par zemes vienības Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības
līguma noslēgšanu ar Siguldas pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,JUMIS”.
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu.

1.§
Par pašvaldības ceļa ,,V85-Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot AS ,,Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1,
Rīga, nekustamo īpašumu pārvaldes 2018.gada 2. jūlija iesniegumu Nr.4.1-2_05bj_260_18_618 ,,Par
pašvaldības ceļa V85-Dambīši nodošanu valdījumā”, kurā iesniedzējs norāda, ka savas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai tiek izmantots pašvaldības ceļš un lūdz pieņemt lēmumu par pašvaldības ceļa
,,V85-Dambīši”, (LVM reģistrā – Kaķīšupītes ceļš), kadastra Nr.8094 005 0296, zemes vienības
posma ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0296, ar aptuveno garumu 0,4 km un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8094 005 0381, kopplatība 0,24 ha, nodošanu bezatlīdzības kārtībā valstij,
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, dome konstatē:
1. saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem Siguldas novada pašvaldība ir tiesiskais
valdītājs nekustamam īpašumam ar nosaukumu ,,V85-Dambīši”, kadastra Nr.8094 005 0296,
kopplatība 4,2400 ha. Īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
8094 005 0296, 4,0 ha platībā un kadastra apzīmējumu 8094 005 0381, 0,24 ha platībā.
Pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošais nekustamais īpašums nav uzmērīts un īpašuma
tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Īpašums reģistrēts pašvaldības bilancē;
2. iesnieguma iesniedzējs vēlas pārņemt valdījumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094
005 0381, kopplatībā 0,24 ha un zemes vienības posmu ar kadastra apzīmējumu 8094 005
0296, ar aptuveno garumu 0,4 km, saskaņā ar grafisko pielikumu;
3. ceļa ,,V85-Dambīši”, zemes vienības posms ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0296 un zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0381 nodrošina piekļuvi valsts mežu masīviem ar
nosaukumiem ,,Valsts mežs 8094”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8094 005 0235 un ,,Jūdažu mežs”, Mālpils pagasts, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 001
0220, kā arī fiziskām un juridiskām personām piederošas zemes vienības ar nosaukumiem
,,Strautkalni”, kadastra apzīmējums 8094 005 0104, ,,Indras”, kadastra apzīmējums 8094 005
0048, ,,Asteres 2”, kadastra apzīmējumi 8094 005 0282 un 8094 005 0281, ,,Akmeņkalni”,
kadastra apzīmējums 8094 005 0064, ,,Zīlītes”, kadastra apzīmējums 8094 005 0134,
,,Klajumi”, kadastra apzīmējums 094 005 0382, ,,Mežasuķi”, kadastra apzīmējums 8094 005
0383, ,,Dibensalas”, kadastra apzīmējums 8094 005 0135. Minētās zemes vienības nav
apbūvētas;
4. ceļa ,,V85-Dambīši”, zemes vienības posms ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0296 un zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0381 nav nepieciešami pašvaldības funkciju
realizācijai, jo šie ceļi netiek izmantoti publiskai lietošanai;
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka
publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, nododot bez atlīdzības.
Vienlaikus, minētā likuma 5.panta pirmā daļa paredz, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo
īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu —
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija;
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas
personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas
valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes
uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas
personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme
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par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais
nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez
atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.panta pirmo daļu, 42.panta otro daļu, 44.panta pirmo daļu,
likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 1.§) un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 1.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piekrist sadalīt pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma ar nosaukumu ,,V85Dambīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8094 005 0296, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8094 005 0296, platība 4,0 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu;
2. atdalītajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,6 ha platībā (kas vairāk vai mazāk
atbilst 0,4 km ceļa garumam) un ,,V85-Dambīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0381, platība 0,24 ha, piešķirt nosaukumu
,,Kaķīšupītes ceļš”, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101). Uz zemes vienības esošās inženierbūves lietošanas veids klasificējams ar nosaukumu
„Ielas, ceļi un laukumi”, kods „2112”, un būves tips klasificējams ar nosaukumu „Ielas, ceļi
un laukumi ar mīksto segumu”, kods „21120102”;
3. atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0296, platība 3,4 ha, saglabāt
nosaukumu ,,V85- Dambīši”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8094 005 0296.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
4. piekrist atsavināt bez atlīdzības valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā,
meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības ,,Kaķīšupītes ceļš”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8094 005 0381, 2,4 ha platībā un zemes vienību 0,6 ha platībā, kas atdalīta no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0296 un inženierbūvi uz tām, ar nosacījumu, ka valsts,
Zemkopības ministrijas personā, nodrošina piekļuvi pie nekustamajiem īpašumiem ar
kadastra apzīmējumiem 8094 005 0104, 8094 005 0048, 8094 005 0282, 8094 005 0281, 8094
005 0064, 8094 005 0134, 8094 005 0382, 8094 005 0383, 8094 005 0135;
5. noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai zemes vienības ,,Kaķīšupītes ceļš”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 005 0381, 2,4 ha platībā un zemes
vienību 0,6 ha platībā, atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienākumu
Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot atpakaļ zemes vienības Siguldas novada
pašvaldībai, ja tās netiek izmantotas meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju
nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā;
6. pilnvarot AS ,,Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, Nekustamo īpašumu pārvaldi veikt
visas nepieciešamās darbības, lai Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Siguldas
novada pašvaldības vārda ierakstītu zemes vienību ar kadastra apzīmējums 8094 005 0381,
2,4 ha platībā un zemes vienību 0,6 ha platībā, uz kurām atrodas pašvaldības ceļš ar
nosaukumu ,,Kaķīšupītes ceļš”, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie kadastrālās uzmērīšanas.
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2.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..] atsavināšanas procesa pabeigšanas
apstiprināšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatījusi 2018.gada 24.jūlija Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijas sēdes lēmuma (prot. Nr.25,1.§) priekšlikumu par nekustamā īpašuma [adrese],
atsavināšanas procesa pabeigšanu un Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija
lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [adrese] atsavināšanu”
(prot. Nr.9, 2.§), dome konstatē:
1. saskaņā ar atsavināmā objekta nekustamā īpašuma [adrese] atsavināšanas paziņojuma
7.punktu, kas apstiprināts ar 2018.gada 14.jūnija Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
„Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [adrese] atsavināšanu”
(prot.Nr.9,§2), pirmpirkumtiesīgā persona I.C., adrese [..], realizēja savas pirmpirkuma
tiesības;
2. atsavināmā zemes gabala nosacītā cena ir 2796,80 euro (divi tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit seši euro, 80 centi), kas sastāv no tirgus vērtības 2700 euro (divi tūkstoši septiņi
simti euro) un novērtēšanas izdevumiem 96,80 euro (deviņdesmit seši euro, 80 centi), tajā
skaitā pievienotās vērtības nodoklis;
3. 2018.gada 12.jūlijā Siguldas novada budžeta kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts
A/S „SEB Banka”, tika iemaksāta pirkuma maksa par nekustamo īpašumu [adrese] 100%
apmērā t.i., 2796,80 euro (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro, 80 centi).
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu, kā arī Finanšu
komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 2.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[..], kas sastāv no zemes
vienības 595 m2 platībā, atsavināšanas procesu par labu I.C., adrese [..];
2. noslēgt pirkuma līgumu ar I.C.;
3. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz I.C. vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu [adrese].

3.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles rīkošanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2018.gada 12.jūnija sēdes lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Renault
Thalia, valsts reģistrācijas numurs FV 9948, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un ceturtās izsoles
rīkošanu” (prot. Nr.19, 1.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 17.maija lēmumu ,,Par Siguldas
novada pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts reģistrācijas numuru
FV9948 – otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu” (prot.Nr.8,
5.§) ir apstiprināti ,,Pašvaldības kustamās mantas – Renault Thalia ar valsts numuru FV
9948 3.izsoles noteikumi” (turpmāk tekstā – Trešās izsoles noteikumi);
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2. Trešās izsoles noteikumu 14.punktā noteikts, ka izsoles dalībniekiem jāpiesakās dalībai
izsolē no 2018.gada 21.maija līdz 2018.gada 5.jūnijam. 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;
4. Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948, pirmreizējās reģistrācijas datums 2006.gada
12.maijs, atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2018.gada
2.jūliju ir 0,00 euro (nulle euro nulle centi);
5. likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts noteic, ka pildot likumā
noteiktās funkcijas pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
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, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 3.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt kustamās mantas Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948, 2018.gada 8.jūnija trešo
izsoli par nenotikušu;
2. rīkot kustamās mantas − Renault Thalia, valsts reģ.Nr.FV9948, ceturto 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 reģ.Nr.FV9948, ceturtās
izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.§
Par grozījumiem Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā
Ziņo: Siguldas pilsētas vidusskolas direktore, deputāte Ņ.Balode
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu (prot.Nr.13, 48.§)
apstiprināts Siguldas pilsētas vidusskolas nolikums.
Ņemot vērā nepieciešamību papildināt izglītības programmu īstenošanas vietas ar adresi Ata
Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, sakarā ar to, ka Siguldas Sporta centrā tiek organizētas
izglītojamo sporta stundu nodarbības, un adresi Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, sakarā ar
to, ka Siguldas Mākslu skolā ,,Baltais Flīģelis” tiks organizētas nodarbības Siguldas pilsētas
vidusskolas mākslu klases skolēniem, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 7.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izteikt Siguldas pilsētas vidusskolas nolikuma 16.punktu šādā redakcijā:
,,16. Programmu īstenošanas adreses: Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV
– 2150, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, Krišjāņa Barona iela
6

10, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads, LV –
2150.”

5.§
Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību precizēt 2012.gada 7.martā apstiprināto Siguldas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 ,,Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, kas
paredz, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā
esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu, ir sagatavots
Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes
atzinumu (prot.Nr.11, 7.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu pielikumā
pievienotajā redakcijā;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 7.marta nolikumu
,,Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” (prot.Nr.5, 3.§).

6.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā grozījumus Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā,
kas palielināja komisijas locekļu skaitu no 5 līdz 6 locekļiem, kā arī ņemot vērā Sociālā dienesta
sociālās darbinieces Ritas Balodes atgriešanos no ilgstošas prombūtnes, nepieciešams lemt par
izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes
atzinumu (prot.Nr.11, 8.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā ,,Par
Administratīvās komisijas izveidošanu” (prot. Nr.13, 4.§) un izteikt tā lemjošo daļu šādā
redakcijā:
izveidot Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
1. Elizabete Liepiņa – komisijas priekšsēdētāja;
2. Alla Ādamsone – komisijas loceklis;
3. Aldis Vecvanags – komisijas loceklis;
4. Gunta Mūrmane – komisijas locekle;
5. Rita Balode – komisijas locekle;
6. Tatjana Krūmiņa – komisijas loceklis.
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7.§
Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas
sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību precizēt Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu
izskatīšanas komisijas sastāvu, izslēdzot Juridiskās pārvaldes vadītāju Tatjanu Krūmiņu un iekļaujot
komisijas sastāvā Sabiedrisko attiecību pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Svarenu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, likuma ,,Par nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pantu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 3.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā ,,Par
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu”
(prot. Nr.3, 22.§), izsakot tā lemjošo daļu šādā redakcijā:
,,izveidot Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisiju
šādā sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētāja – Jeļena Zarandija;
2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece/komisijas sekretāre – Līga Skrastiņa;
3. Komisijas loceklis – Ilze Svarena;
4. Komisijas loceklis – Juris Ivars Čivčs, biedrības ,,Latvijas Politiski represēto
apvienība” Siguldas nodaļas vadītājs.”

8.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi ,,Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” ir izstrādāti ar mērķi
papildināt šobrīd spēkā esošo regulējumu ar jaunu atvieglojumu, paredzot fiziskām un juridiskām
personām, par nekustamo īpašumu, kura gaisa telpu, pašvaldības veiktās būvniecības gadījumā,
šķērso torņa celtnis (nekustamais īpašums atrodas torņa celtņa izlices zonā), piešķirt nodokļa
atvieglojumu 90 % apmērā uz visu būvniecības laiku; kā arī ar mērķi papildināt saistošos noteikumus
ar izņēmumiem, kad uz atvieglojumu piemērošanu nav attiecināmas prasības par parādu par
nekustamā īpašuma nodokli neesamību Siguldas novada pašvaldības budžetā par iepriekšējiem
taksācijas gadiem.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 43.panta trešo
daļu, likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Finanšu komitejas
2018.gada 2.augusta atzinumu (prot.Nr.11, 4.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. apstiprināt saistošos noteikumus ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā””;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
9.§
Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
[1] Izskatot A.B 21.05.2018. iesniegumu, ar kuru apstrīd Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta (turpmāk – sociālais dienests) [datums] lēmumu (protokols Nr.[..]) ,,Par A.B. iesnieguma
izskatīšanu” (turpmāk – lēmums), konstatēts:
[1.1] ar Sociālā dienesta lēmumu atteikta A.B., personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta – [..],
Siguldas novada pašvaldības domes 28.09.2017. saistošajos noteikumos Nr.26 ,,Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) noteiktā vienreizējā bērna
piedzimšanas pabalsta piešķiršana. Kā atteikuma iemesls minēts, ka neviens no P.B. vecākiem
neatbilst saistošajos noteikumos noteiktajām personu kategorijām, kurām būtu piešķirams vienreizējs
bērna piedzimšanas pabalsts;
[1.2] A.B. par sociālā dienesta lēmumu ir iesniegusi apstrīdējumu, kurā lūdz atcelt Sociālā
dienesta lēmumu un pieņemt A.B. labvēlīgu lēmumu par pabalsta piešķiršanu 50 % apmērā no
pabalsta summas, balstoties uz Satversmē noteikto nediskriminācijas principu, vienlaicīgi veicot
saistošo noteikumu teleoloģisko interpretāciju, ņemot vērā subjektīvos apstākļus, kā arī
Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 4., 7. un 10.pantu. Apstrīdējuma iesniegumā minēts,
ka A.B. ,,ģimenes dzīvesvieta Sigulda ir jau 4 gadi”. Pēc dēla piedzimšanas, deklarējot viņa
dzīvesvietu iesniedzēja ir paļāvusies, ka arī Siguldā, kā gandrīz visās pašvaldībās, tiek piešķirts bērna
piedzimšanas pabalsts. Iesniedzēja uzskata, ka saistošo noteikumu norma ir prettiesiska, jo
iesniedzējas ieskatā tā ir pretrunā ar LR Satversmes 91.pantu, kas noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir
vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas;
[1.3] saskaņā ar APL 59.pantu pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst
informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu.
Lai panāktu vispusīgu lietas izskatīšanu un pārbaudītu Sociālā dienesta lēmuma pamatotību,
iesniedzējas viedokļa noskaidrošanai, iesniedzējai tika jautāts vai saistībā ar iesniegto iesniegumu ir
kas papildināms vai norādāms šajā lietā, un attiecīgi lūgts šo informāciju rakstveidā sniegt līdz
09.07.2018. Kā arī tika lūgts papildinājumu sniegšanas gadījumā sniegt informāciju, kādēļ
dzīvesvietas adresi Siguldas novadā iesniedzēja piedeklarējusi tikai [datums].
06.07.2018. pašvaldībā saņemti A.B. papildinājumi pie 21.05.2018. apstrīdējuma iesnieguma,
kurā paskaidro, ka lai arī savu dzīvesvietu [adrese] deklarējusi tikai kopš [datums]., t.i. 9 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas dienas, faktiski jau ceturto gadu dzīvo Siguldā, ko viņa apliecina ar
zemesgrāmatu apliecību un veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem. Tā kā īpašums
bija pilnveidošanas stadijā, iesniedzējas ieskatā šajā īpašumā, kopš to faktiski apdzīvo, nebija
pieejamas drošas vietas pasta korespondences saņemšanai un īslaicīgai uzglabāšanai. Tā kā
iesniedzējas darba vieta ir [pilsēta], kur atrodas arī laulātā valdījumā esošs īpašums, neskatoties uz
šo, iesniedzēja ir dzīvojusi Siguldā, tobrīd šī iemesla dēļ un tā, ka īpašums bija pilnveidošanas stadijā,
savu dzīvesvietu nav pārdeklarējusi Siguldā, jo vēlējusies būt sasniedzama attiecībās ar valsti un
pašvaldību;
[1.4] saskaņā ar APL 64.panta pirmo daļu, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma
pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu vai lietas izbeigšanu viena mēneša
laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja normatīvajā aktā nav noteikts īsāks termiņš. Savukārt, ja
objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde, to var
pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to
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paziņojot iesniedzējam. Tā kā lietas objektīvai izskatīšanai bija nepieciešams noskaidrot iesniedzēja
viedokli, ierosinātajā lietā lēmuma pieņemšanas termiņš pagarināts līdz 16.08.2018.;
[1.5] saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem [datums] ir dzimis P.B., personas kods [..]. P.B.
dzīvesvieta ir deklarēta [adrese]. P.B. māte ir A.B. un tēvs A.B. A.B. deklarētā dzīvesvieta ir [adrese],
savukārt A.B deklarētā dzīvesvieta no [datums] ir [adrese].
[2.] Ievērojot iesniedzējas iesniegumos norādītos iebildumus, lietā izšķirams jautājums par
to, vai Sociālajam dienestam bija pamats atteikt vienreizējā bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu
dēļ tā, ka iesniedzēja savu dzīvesvietu Siguldas novadā deklarējusi 9 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas. Pašvaldības dome, ņemot vērā lietas faktiskos, izdarot uz to pamata šīs lietas juridisko
izvērtējumu, secina:
Saeima 19.05.1994. pieņēma likumu „Par pašvaldībām”, kas stājās spēkā 09.06.1994. Šā
likuma 43.panta trešajā daļā likumdevējs noteicis, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pamatojoties uz citētajā tiesību normā ietverto deleģējumu Siguldas novada pašvaldības dome uz
brīvprātīgas iniciatīvas pamata 28.12.2017. izdevusi saistošos noteikumus, ar kuriem cita starpā
noteikta kārtība kādā pašvaldība piešķir vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu. Saskaņā ar likuma
,,Par pašvaldībām” 45.panta otro daļu šie saistošie noteikumi pēc pieņemšanas nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tiesiskuma pārbaudei un atzinuma sniegšanai.
Ministrija saistošos noteikumus izdošanai ir saskaņojusi un tie iepriekš minētā panta sestajā daļā
noteiktā kārtībā ir stājušies spēkā. Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām”45.panta pirmo daļu saistošie
noteikumi ar tā spēkā stāšanās brīdi kļuvuši saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai
attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu 8.punkts nosaka, ka tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir
Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un
vismaz viena vecāka pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ar nosacījumu, ka bērna pamata
dzīvesvieta, no bērna dzimšanas dienas, ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
Savukārt tālāk saistošo noteikumu 10.punkts skaidro, ka tiesības saņemt pabalstu par katru, vienās
dzemdībās dzimušu, bērnu 50% apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja tikai viens no bērna
vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas deklarējis savu pamata dzīves
vietu Siguldas novadā, un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.
Tātad, lai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem varētu saņemt pabalstu par vienās dzemdībās
dzimušu bērnu 50 % apmērā no pabalsta summas, viens no nosacījumiem noteikts, ka vismaz vienam
no bērna vecākiem dzīvesvietai jābūt deklarētai Siguldas novada teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas. Iesniedzējas ģimene šim nosacījumam neatbilda, jo pirms bērna
piedzimšanas iesniedzēja Siguldas novada teritorijā savu dzīvesvietu ir deklarējusi 9 mēnešus atpakaļ,
savukārt bērna tēva dzīvesvieta ir deklarēta [pilsēta] administratīvajā teritorijā. Apstāklis, ka
iesniedzējai pieder īpašums Siguldas novadā un par šo īpašumu maksā nekustamā īpašuma nodokli,
kā arī iesniedzējas apgalvojums, ka faktiski šajā īpašumā dzīvo jau četrus gadus, bet to kā savu
deklarēto dzīvesvietu nav savlaicīgi reģistrējusi dēļ veiktajiem labiekārtošanas darbiem, šajā
gadījumā pēc saistošajiem noteikumiem nav noteicošais pabalsta piešķiršanai.
Sociālais dienests ir pamatoti ir atzinis, ka nav tiesiska pamata piešķirt ne bērna mātei, ne
bērna tēvam bērna piedzimšanas pabalstu, jo neviens no bērna vecākiem neatbilst saistošajos
noteikumos noteiktajām personu kategorijām, kurām būtu piešķirams bērna piedzimšanas pabalsts.
Nosacījumu par to, ka pabalsta saņēmējam jābūt deklarētam vismaz 12 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir izvirzījusi ne tikai Siguldas novada pašvaldība
savos saistošajos noteikumos, bet arī citas pašvaldības, tajā skaitā arī Rīgas pilsētas pašvaldība.
Iesniedzēja norāda, ka viņas ,,ģimenes dzīvesvieta ir Sigulda jau 4 gadus”. Iesniedzējai netika
ierobežotas tiesības savu dzīvesvietu deklarēt savā īpašumā kopš tajā faktiski dzīvo un attiecīgi pēcāk,
ja būtu deklarējusi savu dzīvesvietu no brīža kopš faktiski savā īpašumā dzīvo, izmantot saistošajos
noteikumos noteikto tiesību bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai. Sociālais dienests arī līdzīgos
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apstākļos nav piešķīris bērna piedzimšanas pabalstu nevienai citai personai, kura Siguldas novadā
savu dzīvesvietu deklarējusi mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, A.B. sūdzība atzīstama par nepamatotu un noraidāmu. Sociālā
dienesta lēmumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz APL 81.panta otrās daļas 1.apakšpunktu,
Siguldas novada pašvaldības domes 10.08.2017. saistošo noteikumu Nr.20 ,,Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 104.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr11, 5.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atstāt negrozītu Sociālā dienesta [datums] lēmumu (protokols Nr.[..]) ,,Par A.B. iesnieguma
izskatīšanu”;
2. noraidīt A.B. sūdzību.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (pēc deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas).

10.§
Par izmaiņām Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste M.Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr.15, 3.§)
apstiprināts Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas nolikums, kura 2.1.1.apakšpunkts nosaka, ka
komisija sastāv no 5 locekļiem. Lai nodrošinātu nepieciešamo komisijas locekļu skaitu, ir
priekšlikums iecelt par komisijas locekļiem Juridiskās pārvaldes juristi Madaru Skrastiņu un Finanšu
pārvaldes Galveno nodokļu administratori Kristīni Bērzi, kā arī ņemot vērā nepieciešamību no
komisijas sastāva izslēgt komisijas locekli Aldi Vecvanagu, ir priekšlikums par komisijas locekli
iecelt Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Kristapu Freimani.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 2.augusta atzinumu
(prot.Nr.8, 3.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 4.aprīļa lēmumā „Par
Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas izveidošanu”(prot.Nr.7, 3.§) un apstiprināt
Avārijas būvju (ēku) apsekošanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Rudīte Bete – komisijas priekšsēdētāja;
1.2. Kristaps Freimanis – komisijas loceklis;
1.3. Revita Jakupāne – komisijas locekle;
1.4. Madara Skrastiņa – komisijas locekle;
1.5. Kristīne Bērze – komisijas locekle.
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 10.augustā.
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11.§
Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas
sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste M.Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.jūnija lēmumu „Par komisiju
izveidošanu” (prot.Nr.14, 6.§) tika izveidota Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisija. Ņemot vērā to, ka komisijas locekle E.N. 2018.gada 19.martā izbeigusi darba
tiesiskās attiecības ar Siguldas novada pašvaldību, kā arī ņemot vērā Sabiedrisko attiecību pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciālistes Ilzes Svarenas un Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieka Kristapa Freimaņa iesniegumus par ievēlēšanu Publisku izklaides un svētku pasākumu
iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā, ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kā arī Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 2.augusta atzinumu (prot.Nr.8, 6.§), atklāti balsojot, ar 12
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā „Par
komisiju izveidošanu” (prot.Nr.14, 6.§) un apstiprināt šādas izmaiņas Publisku izklaides
un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva E.N.;
1.2. ievēlēt par komisijas locekli Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Svarenu;
1.3. ievēlēt par komisijas locekli Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieku Kristapu Freimani;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 10.augustā.

12.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienību ar adresi Dzērveņu iela 1, 3, 5, 7,
9, 11, Sigulda, Siguldas novads, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0027,
8015 002 0028, 8015 002 0118 savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai
Ziņo: teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot AS ,,Mērniecības centrs MC”, reģistrācijas Nr. 40003717132, sertificēta mērnieka
Egila Krafta 2018.gada 5.jūlija iesniegumu, kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai, dome konstatē:
1.

2.

3.

saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000455600 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Dzērveņu iela”,
Sigulda, Siguldas novads, un kadastra Nr. 8015 002 0031, kas sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 0.4144 ha platībā, pieder AS ,,Siguldas
būvmeistars”, reģistrācijas Nr.40003047821;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 ir piešķirts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis − zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101, platība 0.4144 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000569290 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Dzērveņu iela”,
Sigulda, Siguldas novads, un kadastra Nr. 8015 002 0028, kas sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0028 0.0632 ha platībā, pieder AS ,,Siguldas
būvmeistars”, reģistrācijas Nr. 40003047821;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0028 ir piešķirts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis − zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101, platība 0.0632 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000569287 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Dzērveņu iela”,
Sigulda, Siguldas novads, un kadastra Nr. 8015 002 0027, kas sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0027 0.0638 ha platībā, pieder AS ,,Siguldas
būvmeistars”, reģistrācijas Nr. 40003047821;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0027 ir piešķirts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis − zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101, platība 0.0638 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000455537 datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0032,
kurš sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 1, Sigulda, Siguldas novads,
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0011 0.2852 ha platībā un dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 2807 001, ir sadalīts 26 (divdesmit sešos) dzīvokļa īpašumos;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar adresi Dzērveņu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu
8015 002 0011, ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702, platība 0.2852 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000477196 datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0061,
kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 3, Sigulda, Siguldas novads,
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0063 0.2272 ha platībā un dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 0011 001, ir sadalīts 32 (trīsdesmit divos) dzīvokļu īpašumos;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar adresi Dzērveņu iela 3, Sigulda, Siguldas novads, un kadastra apzīmējumu
8015 002 0063 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis − trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702, platība 0.2272 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000477183 datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0062,
kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 5, Sigulda, Siguldas novads,
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0064 0.2356 ha platībā un dzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 0011 002, pieder Siguldas novada pašvaldībai;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar adresi Dzērveņu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, un kadastra apzīmējumu
8015 002 0064 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis − trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702, platība 0.2356 ha un īpašums ar kadastra
Nr.8015 002 0062 ir iznomāts 24 privātpersonām;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000244514 datiem nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Brūkleņu iela”,
Sigulda, Siguldas novads, un kadastra Nr. 8015 002 2807, kas sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2807 0.1285 ha platībā, pieder AS ,,Siguldas
būvmeistars”, reģistrācijas Nr. 40003047821;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2807 ir piešķirts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101, platība 0.1285 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000455539 datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8015 002 0036,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0123 0.2212 ha platībā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 012 001, ir sadalīts 12 (divpadsmit) dzīvokļu īpašumos;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar adresi Dzērveņu iela 7, Sigulda, Siguldas novads, un kadastra apzīmējumu
8015 002 0123 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis − trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702, platība 0.2212 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000527487 datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8015 002 0127,
kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 9, Sigulda, Siguldas novads,
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0124 0.2488 ha platībā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0012 002, ir sadalīts 12 (divpadsmit) dzīvokļu īpašumos;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar adresi Dzērveņu iela 9, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8015 002 0124, ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702, platība 0.2488 ha;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000527493 datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0128,
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 11, Sigulda, Siguldas novads, ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0125 0.3624 ha platībā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0125 001, ir sadalīts 12 (divpadsmit) dzīvokļu īpašumos;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 20.07.2018
zemes vienībai ar adresi Dzērveņu iela 11, Sigulda, Siguldas novads, un kadastra apzīmējumu
8015 002 0125 ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis−trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702, platība 0.3624 ha;
ar Siguldas novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu ,.Par zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību ar adresi Dzērveņu iela 1, 3, 5, 7, 9, 11,
Sigulda, Siguldas novads, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8015 002 0027, 8015
002 0028, 8015 002 0118 savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai” (prot Nr.1, 22.§),
dota atļauja un apstiprināti izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei zemes
vienību ar adresi Dzērveņu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002
0011, Dzērveņu iela 3, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0063,
Dzērveņu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0064, Dzērveņu
iela 7, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0123, Dzērveņu iela 9,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0124, Dzērveņu iela 11, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 0125 un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 2807, 8015 002 0118 savstarpējo robežu pārkārtošanai un zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0027, 8015 002 0028, 8015 002 0118 apvienošanai;
Zemes ierīcības projektā ir iekļauta visu iesaistīto zemes vienību īpašnieku rakstiska
piekrišana par izstrādāto redakciju;
saskaņā 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, turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums)
Grafisko daļu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0011, 8015 002 0063, 8015
002 0064, 8015 002 0123, 8015 00 20124 plānotā (atļautā) izmantošana ir daudzstāvu
dzīvojamās apbūves teritorija (DzD);
saskaņā Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015
002 0125 plānotā (atļautā) izmantošana ir daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD),
zaļumvietas (Z) un satiksmes infrastruktūra (TS), kā arī tā daļēji atrodas ielu sarkanajās līnijās;
saskaņā Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015
002 0027, 8015 002 0028, 8015 002 0118 plānotā (atļautā) izmantošana ir satiksmes
infrastruktūra (TS), kā arī tās atrodas Dzērveņu ielas sarkanajās līnijās;
14

26. Teritorijas plānojuma III sējuma ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” (turpmāk
tekstā –Apbūves noteikumi) 245. punkts nosaka, ka tajās teritorijas funkcionālās izmantošanas
zonās, kurās Apbūves noteikumos nav noteiktas minimālās jaunveidojamo zemes gabalu
platības, ņemot vērā plānoto (atļauto) izmantošanu, tās pieņem tādas, kas atbilst spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, zemes gabalu izmantošanas funkcionālajai nepieciešamībai un
ievēro Apbūves noteikumu citas prasības;
27. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. pantu, zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu;
28. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu, zemes
vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To,
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, nosaka vietējā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa;
29. saskaņā 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa;
30. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi”
9.punktā teikts, ka pašvaldības dome vai pašvaldības kompetenta institūcija bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas
objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā
adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;
31. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā un uzskatāms par īstenotu, ja projektētā
teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā. Ja minētajā laika posmā tiek grozīts teritorijas plānojums,
attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz projektēto teritoriju,
ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav
īstenots, ieinteresētā persona ierosina jaunu zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes
ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.
un 22. pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, 2015.gada
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi" 2.9., 9. un 11. 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) Grafisko daļu un III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 3.10., 4.4.1.3., 4.4.4.1. un 5.3. sadaļu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2018.gada 2.augusta atzinumu (prot.Nr.8, 8.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās −1 (L.Sausiņa), dome nolemj:
1.

2.
3.

apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Egila Krafta (sertifikāts Nr. BA-381, derīgs līdz
13.06.2021) 2018. gada 5. jūlijā plkst. 15:24:39 EEST elektroniski parakstīto zemes
ierīcības projektu ar nosaukumu ,,Dzērveņu iela 1, 3, 5, 7, 9, 11, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 80150020027, 80150020028 un
80150020118” robežu apvienošanai un pārkārtošanai;
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0.0228 ha platībā;
no esošās zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 0011 0.2852 ha platībā un atdalītās zemes vienības daļas 0,0228 ha
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

platībā izveidot plānoto zemes vienību ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002
0218 0.3080 ha platībā;
būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2807 001 saglabāt un plānotajai zemes vienībai
ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0218 piešķirt adresi Dzērveņu iela 1,
Sigulda, Siguldas novads;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0218 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
ar NĪLM kodu 0702 0.3080 ha platībā;
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8015 002 0032 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no
zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0218 0.3080 ha platībā
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 8015 002 2807 001;
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0.0252 ha platībā.;
no esošās zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 3, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 0063 0.2272 ha platībā un atdalītās zemes vienības daļas 0,0252 ha
platībā izveidot plānoto zemes vienību ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002
0219 0.2524 ha platībā;
būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0011 001 saglabāt un plānotajai zemes vienībai
ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0219 piešķirt adresi Dzērveņu iela 3,
Sigulda, Siguldas novads;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0219 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
ar NĪLM kodu 0702 0.2524 ha platībā;
nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0061 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no
zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0219 0.2524 ha platībā
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 8015 002 0011 001;
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0,0342 ha platībā;
no esošās zemes vienības ar adresi Dzērveņu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra
apzīmējumu 8015 002 0064 0.2356 ha platībā un atdalītās zemes vienības daļas 0,0342 ha
platībā, izveidot plānoto zemes vienību ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002
0220 0.2698 ha platībā;
būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0011 002 saglabāt un plānotajai zemes vienībai
ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0220 piešķirt adresi Dzērveņu iela 5,
Sigulda, Siguldas novads;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0220 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
ar NĪLM kodu 0702 0.2698 ha platībā;
nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0062 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no
zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0220 0.2698 ha platībā
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 8015 002 0011 002;
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0.0088 ha platībā;
no esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2807 0.1285 ha platībā un
atdalītās zemes vienības daļas 0.0088 ha platībā, izveidot plānoto zemes vienību ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0221 0.1373 ha platībā;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0221 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101 0.1373 ha platībā;
nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Brūkleņu iela”, Sigulda, Siguldas novads, ar
kadastra Nr. 8015 002 2807 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no zemes vienības ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0221 0.1373 ha platībā;
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21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0.0138 ha platībā;
no esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0123 0.2212 ha platībā un
atdalītās zemes vienības daļas 0,0138 ha platībā izveidot plānoto zemes vienību ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0222 0.2350 ha platībā;
būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0012 001 saglabāt un plānotajai zemes vienībai
ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0222 piešķirt adresi Dzērveņu iela 7,
Sigulda, Siguldas novads;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0222 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
ar NĪLM kodu 0702 0.2350 ha platībā;
nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0036 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no
zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0222 0.2350 ha platībā
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 8015 002 0012 001;
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0.0211 ha platībā;
no esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0124 0.2488 ha platībā un
atdalītās zemes vienības daļas 0.0211 ha platībā izveidot plānoto zemes vienību ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0223 0.2699 ha platībā;
būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0012 002 saglabāt un plānotajai zemes vienībai
ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0223 piešķirt adresi Dzērveņu iela 9,
Sigulda, Siguldas novads;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0223 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
ar NĪLM kodu 0702 0.2699 ha platībā;
nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0127 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no
zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0223 0.2699 ha platībā
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 8015 002 0012 002;
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0118 atdalīt zemes vienības daļu
0.0143 ha platībā;
no esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0125 0.3624 ha platībā un
atdalītās zemes vienības daļas 0,0143 ha platībā, izveidot plānoto zemes vienību ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0224 0.3767 ha platībā;
būvei ar kadastra apzīmējumu 8015 002 00125 001 saglabāt un plānotajai zemes vienībai
ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0224 piešķirt adresi Dzērveņu iela 11,
Sigulda, Siguldas novads;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0224 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
ar NĪLM kodu 0702 0.3767 ha platībā;
nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8015 002 0128 pēc robežu pārkārtošanas sastāv no
zemes vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0224 0.3767 ha platībā
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 8015 002 00125 001;
no atlikušās zemes vienības 8015 002 0118 daļas 0.2742 ha platībā, esošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0028 0.0632 ha platībā un esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0027 0.0638 ha platībā, izveidot plānoto zemes vienību ar
pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0225 0.4012 ha platībā;
plānotajai zemes vienībai ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0225 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar NĪLM kodu 1101 0.4012 ha platībā;
nekustamais īpašums ar nosaukumu ,,Dzērveņu iela”, Sigulda, Siguldas novads, ar
kadastra Nr. 8015 002 0031 pēc robežu pārkārtošanas un apvienošanas sastāv no zemes
vienības ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8015 002 0225 0.4012 ha platībā.
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13.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma ,,Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar
mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot.Nr.9, 16.§) atcelšanu, par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 24A, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi
veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības, un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas
apbūvei paredzētas zemes vienības
Ziņo: teritorijas plānotājs R.Lipsbergs
Izskatot D.K. un H.E. 2018. gada 11. jūlija iesniegumu, kurā izteikts lūgums izsniegt atsevišķu
darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Siguldas novada pašvaldības dome konstatē:
1. 2018. gada 4. aprīlī D.K., A.Z. pilnvarotā persona H.E. un A.D. ir izteicis lūgumu atļaut
izstrādāt detālplānojumu zemes vienībām ar adresi Atbrīvotāju iela 26A, 26B, 26C un 28,
Sigulda, Siguldas novads, jaunas apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei;
2. 2018. gada 27. aprīlī O.N.A.D. un Z.Š. pilnvarotā persona A.Š. ir izteicis lūgumu atļaut
izstrādāt detālplānojumu zemes vienībai ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas
novads, jaunas apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei un rindu māju apbūves veikšanai;
3. 2018. gada 14. jūnijā Siguldas novada pašvaldības dome ar lēmumu ,,Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 24A, 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda, Siguldas novads
ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (lēmuma prot. Nr. 9. 18.§, turpmāk
tekstā – Lēmums Nr.9, 18.§) ir nolēmusi uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienību ar
adresi Atbrīvotāju ielā 24A, Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B,
Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Sigulda, Siguldas novads, jaunu apbūvei
paredzētu zemes vienību veidošanai un rindu māju būvniecībai, kā arī ir apstiprinājusi
detālplānojuma Darba uzdevumu, detālplānojuma teritoriju un izstrādes vadītāju;
4. zemes vienība ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas novads, veido pietiekami lielu
teritorijas daļu, lai tās attīstība būtu iespējama neatkarīgi no piegulošā apvidus, kurā ietilpst
zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B,
Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Sigulda, Siguldas novads, kā arī ņemot vērā to,
ka daļa no ierosinātājiem ir izteikuši lūgumu atļaut izstrādāt detālplānojumu tikai tiem
piederošajai teritorijas daļai, kā arī lai neradītu administratīvus šķēršļus teritorijas attīstībai, ir
lietderīgi izstrādāt katrai teritorijas daļai neatkarīgu plānošanas dokumentu;
5. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 1227 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 002 2512, kurš
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2512 1,4403 ha platībā,
pieder kopīpašumā O.N.A.D. ½ daļas un Z.Š. ½ daļas.
6. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§, turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums)
Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju iela 24A, Sigulda, Siguldas novads, ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 2512, plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās
apbūves (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves (DzD) un satiksmes infrastruktūras (TS)
teritorija;
7. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.282 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 002 2501, kurš
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0152 0,1766 ha platībā,
pieder A.Z.;
8. saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju iela 26,
Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0152, plānotā (atļautā)
izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorija;
18

9. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 1172 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8015 002 2510, kurš
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2510 0,5797 ha platībā,
pieder D.K., un īpašums ir apgrūtināts ar Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta spēļu laukumu
pievedceļu, pilsētas ūdensvadu, kanalizāciju, sakaru un elektropārvades kabeļiem;
10. saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju iela 26A,
Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2510, plānotā (atļautā)
izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) un satiksmes infrastruktūras (TS)
teritorija;
11. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000075668 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru
8015 002 2561, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2561
0,2500 ha platībā, pieder A.D. un īpašums ir apgrūtināts ar braucamā ceļa servitūta tiesību
0,0338 ha platībā;
12. saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju iela 26B,
Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2561, plānotā (atļautā)
izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) un satiksmes infrastruktūras (TS)
teritorija;
13. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr.100000565945 datiem, nekustamais īpašums ar kadastra numuru
8015 002 0156, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0153
0,2014 ha platībā, pieder H.E. un īpašums ir apgrūtināts ar braucamā ceļa servitūta tiesību
0,0128 ha platībā;
14. saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Atbrīvotāju iela 26C,
Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0153, plānotā (atļautā)
izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorija;
15. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
409.1. 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,
saskaņā ar šo noteikumu 409.3. punktu, detālplānojumu obligāti izstrādā pirms zemes vienību
sadalīšanas, vai jaunas būvniecības uzsākšanas kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot
satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi, nepieļaujot
fragmentāru apbūves teritoriju attīstību atrauti no esošās apbūves;
16. 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;
17. 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 šo noteikumu 39.2.
un 39.3. punktu, pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta
teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots
īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās un 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).
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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 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38.punktu, 39.2. un 39.3. 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” 409.1. un 409.3 punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
2.augusta atzinumu (prot.Nr.8, 9.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu ,,Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Atbrīvotāju ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Sigulda,
Siguldas novads, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības” (prot. Nr. 9.
16.§);
2. uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar adresi Atbrīvotāju ielā 24A, Sigulda,
Siguldas novads jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību veidošanai;
3. apstiprināt šī lēmuma 2.punktā minētā detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu un
detālplānojuma teritoriju (pielikums Nr.1 un Nr.2);
4. apstiprināt par šī lēmuma 2.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas
novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas teritorijas plānotāju;
5. uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām ar adresi Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju
ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Sigulda,
Siguldas novads, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību veidošanai un rindu māju
būvniecībai;
6. apstiprināt šī lēmuma 5.punktā minētā detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu un
detālplānojuma teritoriju (pielikums Nr.3 un Nr.4);
7. apstiprināt par šī lēmuma 5.punktā minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas
novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas teritorijas plānotāju.

14.§
Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Laurenču sākumskolas interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām”
apstiprināšanu
Ziņo: Laurenču sākumskolas direktors K.Zaļais
Pamatojoties likuma ,,Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas
2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 9.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Laurenču
sākumskolas interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām” saskaņā ar
pielikumu;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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15.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem
Siguldas novada Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā, pakalpojuma sniegšanas
adrese – Skolas iela 5 un Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, ir jāpieņem lēmums par telpu
nomas maksas noteikšanu Allažu pamatskolas ēdināšanas telpu iznomāšanai Skolas ielā 5, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Allažu pamatskolā un Allažu
pamatskolas pirmsskolā Skolas ielā 5 un Birzes ielā 4, Allažu pagastā, Siguldas novadā”
ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu;
2. Allažu pamatskolā Skolas ielā 5, Allažu pagastā, Siguldas novadā iznomājamās telpas −
virtuve 36,8 m2, trauku mazgātuve 9,12 m2, virtuves priekštelpa 15,0 m2, palīgtelpa – sauso
produktu noliktava 8,32 m2, palīgtelpa – saldējamo kameru niša 6,1 m2, vējtveris 3,36 m2,
personāla telpas 8,13 m2, kopējā iznomājamo telpu platība sastāda 86,83 m2;
3. saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu
2.nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30.,
31.punktu, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai
ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 12.punktu, ka lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomas maksas aprēķināšanai ir jāpielieto
metodika, kas noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Noteikumu 69.punktā teikts, ka nomas maksu un
papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija,
siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) 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, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī Finanšu
komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 10.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības laiku
Siguldas novada Allažu pamatskolā Skolas ielā 5, Allažu pagastā, Siguldas novadā telpas ar
virtuvēm un palīgtelpām kopējā platībā 86,83 m2;
2. noteikt nomas maksu par telpu nomu Skolas ielā 5, Allažu pagastā, Siguldas novadā audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada Allažu pamatskolā un Allažu
pamatskolas pirmsskolā 0,48 euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
3. noteikt maksu par apkuri, atkritumu apsaimniekošanu un ūdensapgādi Skolas ielā 5, Allažu
pagastā, Siguldas novadā 0,56 euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
4. noteikt, ka nomas maksu un maksu par apkuri, atkritumu apsaimniekošanu un ūdensapgādi
nomnieks nemaksā par vienu mēnesi vasarā, kad pirmsskolas izglītības grupiņa ir slēgta.

21

16.§
Par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu nomaksu
pašvaldības dzīvoklim
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča.
Izskatījusi SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis,
Cēsu novads, iesniegto 2018.gada 13.jūlija rēķina Nr.7580-1806, par apsaimniekošanas un ar
dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu apmaksu Siguldas novada pašvaldības piederošajam
dzīvoklim [adrese] un SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, iesniegto 2018.gada 6.jūlija rēķinu Nr.10211805, par siltumenerģijas parāda apmaksu Siguldas novada pašvaldības piederošajam dzīvoklim
[adrese], dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai īpašumtiesības uz dzīvokļa īpašumu [adrese] kadastra Nr.[..],
turpmāk – dzīvoklis, reģistrētas Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.878 10, (2009.gada 12.augusta tiesneses Mairitas Zadiņas
lēmums);
2. saskaņā ar 2009.gada 4.jūnijā noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu, turpmāk – līgums, dzīvoklis
izīrēts P.R.. Dzīvoklī kā īrnieka ģimenes locekļi reģistrēti: īrnieka sieva V.R., kura mirusi
[datums]., un dēls I.R.. Dēls I.R. dzīvokļa īpašumā deklarēts no [datums]. Ar līguma 2.1.,
2.2.punktiem īrnieks uzņēmies saistību maksāt:
2.1. dzīvokļa īres maksu, kas saskaņā ar likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu un
Pašvaldības domes 09.02.2011. lēmumu (prot. Nr.3, 17.§) ,,Par dzīvojamo telpu īres maksas
noteikšanu” veidojas no:
2.1.1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļas, kas ir proporcionāla izīrētās
dzīvojamās telpas platībai;
2.1.2. peļņas 0,41 euro jeb LVL 0,29 par dzīvojamās telpas 1m2;
2.2. maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvokļa lietošanu (t.sk. siltumapgādes,
kanalizācijas, ūdensapgādes pakalpojumiem).
Iespēja lietot dzīvokli un saņemt pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, īrniekam un
viņa dēlam bija nodrošināta.
3. 06.07.2018. P.R. un I.R. dzīvokli atbrīvoja un nodeva pašvaldībai. Pēc dzīvojamās platības
atbrīvošanas P.R. uzņemts ,,Sociālās aprūpes centrā [..]" [adrese];
4. lai netiktu celtas finansiāla rakstura pretenzijas no SIA ,,CDzP” un SIA „Wesemann-Sigulda”
puses pret Siguldas novada pašvaldību, kā dzīvokļa īpašnieku, pašvaldība ir samaksājusi:
4.1. SIA „Wesemann-Sigulda” īrnieku parādu 3328,06 euro, kas izveidojies periodā no
2013.gada februāra līdz 2018.gada janvārim par siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem
dzīvoklim;
4.2. SIA „CDzP” īrnieku parādu 1360,71 euro (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit eiro un
septiņdesmit viens cents), kas izveidojies no 2015.gada aprīļa līdz 2018.gada janvārim par
apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem;
5. ne P.R., ne viņa dēls I.R. iepriekš minēto parādu nav samaksājuši, kā arī nav veikuši turpmākos
maksājumus par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu. No SIA „CDzP”
2018.gada 13.jūlija rēķina Nr.7580-1806, konstatējams, ka īrniekiem ir parāds par
apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem 198,75 euro (viens simts
deviņdesmit astoņi eiro un septiņdesmit pieci centi), kas izveidojies ar periodu no 2018.gada
februāra līdz 2018.gada 31.jūlijam. Savukārt no SIA „Wesemann-Sigulda” 2018.gada 6.jūlija
rēķina Nr.1021-1805 konstatējams, ka īrniekiem ir parāds par siltumenerģijas piegādes
pakalpojumiem dzīvoklim 282,20 euro (divi simti astoņdesmit divi eiro un divdesmit centi), kas
izveidojies periodā no 2018.gada februāra līdz 2018.gada 6.jūlijam;
6. ne tikai līgums, bet arī likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri’’ 12.panta pirmā un otrā daļa, 28.2 panta
pirmā daļa, Civillikuma 863. un 2146.pants noteic īrnieka pienākumu maksāt kā par dzīvojamo
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telpu īri tā arī maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu. Saskaņā ar
likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri’’ 10.pantu tāds pats pienākums kā īrniekam ir arī viņa
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, nosakot, ka pilngadīgiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku
ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām;
7. ņemot vērā, ka ne P.R., ne viņa dēls I.R. nav godprātīgi pildījuši Līgumā uzņemtās saistības un
nav veikuši maksājumus ne par īri, ne par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar Dzīvokļa
lietošanu, tādejādi pieļaujot nepamatotus maksājumu kavējumus, pašvaldība 2016.gada
31.oktobrī cēlusi Rīgas rajona tiesā prasību par īres un pakalpojumu, kuri saistīti ar dzīvokļa
lietošanu, parāda piedziņu. Par celto prasību Rīgas rajona tiesā 2016.gada 12.decembrī ierosināta
tiesvedība (civillieta Nr.C33785616). Nākamā tiesas sēde paredzēta 2018.gada septembrī.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas
3.punkts nosaka, ka par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, norēķiniem ir atbildīgs
dzīvokļu īpašnieks, un lai netiktu celtas finansiāla rakstura pretenzijas no SIA ,,CDzP” un SIA
„Wesemann-Sigulda” puses pret Siguldas novada pašvaldību, kā dzīvokļu īpašnieku, un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1, 11.3, 12.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8,
11.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. samaksāt SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458, parādu par apsaimniekošanas un ar
dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
[adrese], 198,75 euro (viens simts deviņdesmit astoņi eiro un septiņdesmit pieci centi) apmērā;
2. samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, parādu par siltumenerģijas
piegādes pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli [adrese], 282,20
euro (divi simti astoņdesmit divi eiro un divdesmit centi), apmērā;
3. Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu veikt procesuālās
darbības civillietā Nr.C33785616 šī lēmuma konstatējošās daļas 4.punktā minētā parāda piedziņai
un nolemjošās daļas 1. un 2.punktā minētā parāda piedziņai;
4. līdzekļus parāda samaksai paredzēt no Siguldas novada pašvaldības budžetā dzīvokļu
apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem, struktūrvienība 6226;
5. Siguldas novada Finanšu pārvaldei turpināt apmaksāt saņemtos rēķinus no SIA „CDzP”,
reģistrācijas Nr.44103029458 un SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385
[adrese], dzīvoklim Nr.[..];
6. uzdot Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai anulēt ziņas par P.R. un I.R. deklarēto
dzīvesvietu īpašumā [adrese].

17.§
Par zemesgabala daļas iegādi
Ziņo: PA ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Siguldas Evanģēliski Luteriskajai draudzei, reģistrācijas
Nr.90000186901, adresēto 2018.gada 17.jūlija vēstuli Nr.5.2.-2/1867 ,,Par zemesgabala daļas
iegādi”, kā arī Siguldas Evanģēliski Luteriskās draudzes 2018.gada 23.jūlija atbildes vēstuli ,,Par
zemesgabala daļas iegādi”, dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldība tās 2018.gada 17.jūlija vēstulē Nr.5.2.-2/1867 ,,Par zemesgabala
daļas iegādi” informēja zemesgabala ,,Oši”, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums
8015 002 0186 (turpmāk – zemesgabals), īpašnieku Siguldas Evanģēliski Luterisko draudzi
par tās nodomu iegādāties zemesgabala daļu, apmēram 5,5 ha platībā, pašvaldības funkciju
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veikšanai, proti, administratīvās teritorijas labiekārtošanai, bezdarba samazināšanas
sekmēšanai, iedzīvotāju izglītības nodrošināšanai, kā arī pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstībai, un, ņemot vērā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 12.pantā noteikto, realizēšanai – Olimpiskā renes sporta veidu ciemata
būvniecībai (saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz 2026.gada Ziemas Olimpisko
spēļu rīkošanu vienotā pieteikumā ar Siguldu (Latviju) kā sadarbības partneri Olimpisko
sacensību rīkošanai renes sporta veidos - bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā), ņemot vērā
šādu zemesgabala daļas iegādes nepieciešamības pamatojumu:
1.1.saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas
Olimpiskās spēles Siguldai izteikts piedāvājums rīkot Olimpiskās sacensības bobslejā,
skeletonā un kamaniņu sportā, izmantojot SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda””,
jo Zviedrijā nav šādas sporta bāzes, kurā varētu rīkot starptautiskām prasībām atbilstošas
bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensības;
1.2. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 17.maija lēmumu ,,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” konceptuāli atbalstīta Siguldas
novada pašvaldības sadarbība 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;
1.3. 2018.gada 12.jūnijā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja Latvijas (Latvijas
Olimpiskās komitejas, Siguldas novada pašvaldības un SIA „Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda””) iesaisti kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu,
sadarbībā ar Stokholmu (Zviedriju);
1.4. 2018.gada 12.jūnijā, Stokholmā (Zviedrija) Latvijas Olimpiskās komiteja, Zviedrijas
Olimpiskā komiteja un Siguldas novada pašvaldība parakstīja nodomu vienošanos par
sadarbību, lai kandidēšanas pieteikumā uz 2026.gada ziemas olimpiskajām spēlēm
iekļautu olimpisko spēļu disciplīnas skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā rīkošanu
Siguldā. Stokholmai (Zviedrijai) iegūstot tiesības rīkot Olimpiskās sacensības bobslejā,
skeletonā un kamaniņu sportā, izmantojot SIA ,,Bobsleja un kamaniņu trase ,,Sigulda””,
aktualizēsies jautājums par Olimpiskā ciemata būvniecību;
1.5.Starptautiskās Olimpiskās komitejas (turpmāk – SOK) 2018.gada jūnijā sagatavotajā
dokumentā ,,Host City Contract: Operational Requirements” izvirzītas prasības
uzņemošajām pilsētām olimpisko spēļu rīkošanai 40 kritērijos, tajā skaitā prasības
izmitināšanai. Ņemot vērā plašu iesaistīto pušu un plašsaziņas mediju vajadzības, tās
jāizvērtē jau pašā kandidēšanas sākuma fāzē. Kā galvenie faktori izmitināšanas plānošanā
norādīti:
1.5.1. saistīta un taisnīga naktsmītņu cenu politika un pieejamība, kas garantē visu
kategoriju naktsmītnes;
1.5.2. stingra naktsmītņu prasību un laika grafiku ievērošana dažādām
iesaistītajām pusēm;
1.5.3. cieša koordinēšana ar citām saistītām norisēm, tajā skaitā ierašanās un
izbraukšanas, kā arī finanšu un transporta jautājumiem ar attiecīgajām iesaistītajām
organizācijām;
1.5.4. Olimpiskajā ciematā jānodrošina droša un komfortabla izmitināšana visiem
sportistiem un oficiālajiem pārstāvjiem uz spēļu norises laiku. Olimpiskais ciemats tiek
dalīts trīs zonās: dzīvojamā zona, pakalpojumu zona un norišu zona. SOK dokumentā
definējusi galvenos faktorus olimpiskā ciemata plānošanā:
1.5.4.1. efektīva olimpiskā ciemata darbību vadība un pārskatīšana;
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1.5.4.2. ērtas naktsmītnes, kapacitātes un servisa prasības;
1.5.4.3. pieņemamais pārbraucienu laiks līdz sacensību norišu vietām vai
citām oficiālām mītnēm;
1.5.4.4. konsekventa drošības kontrole iemītniekiem, darbiniekiem,
plašsaziņas mediju pārstāvjiem un viesiem;
1.5.4.5. augstas kvalitātes ēdināšanas serviss, kas atbilst sportistu kultūras
un ēšanas prasībām;
1.5.5. uzņemošajām pilsētām jānodrošina, ka sportistu un to pārstāvju naktsmītnes
atbilst šādām prasībām:
1.5.5.1. ne vairāk kā 2 personas tiek izmitinātas vienā guļamistabā;
1.5.5.2.visiem olimpiskajiem ciematiem jānodrošina tāds pakalpojumu
skaits un kvalitāte, kas atbilst sportistu un to pārstāvju skaitam un
prasībām, maksimāli izmantojot esošos objektus tuvākajā apkārtnē;
1.5.6. olimpiskajā ciematā jānodrošina šādas funkcijas tā iemītniekiem: transports,
ēdināšana, komandu darbības centrs, olimpisko komiteju darbības centrs (tajā skaitā
sporta informācijas centrs), iemītnieku centrs, poliklīnika, sociālās un izklaides zonas;
vienas personas guļamistabai jābūt vismaz 9 m2 platībā, divu personu guļamistabai jābūt
vismaz 15 m2 platībā; šobrīd plānotais iemītnieku skaits Siguldas olimpiskajā ciematā ir
aptuveni 660 personas;
1.6. pieaugošais iedzīvotāju skaits liek Siguldas novadā risināt gan dzīvojamās platības, gan
izglītības un sociālās infrastruktūras pilnveidošanas jautājumus tuvākajos gados;
1.7. konstatējama jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības nepieciešamība Siguldā,
kas pamatojas ar:
1.7.1. pozitīvu migrāciju, tiek celtas jaunas dzīvojamās mājas, gan individuālās, gan
daudzdzīvokļu; uz dzīvi Siguldā pārceļas gados jauni cilvēki, jaunās ģimenes,
kurās dzimst bērni;
1.7.2. pateicoties atbalstam daudzbērnu ģimenēm gan valsts, gan pašvaldības līmenī,
pastāv tendence - vairāki bērni ģimenē;
1.7.3. bērnu vecāki vēlas atsākt darbu maksimāli ātri, nepieciešams nodrošināt vietas
pirmsskolas izglītības iestādē jau no 1,5 gada vecuma;
1.7.4. ja bērnam nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki
izmanto privātās pirmsskolas izglītības iestādes un turpina apmeklēt privātas
pirmsskolas izglītības iestādes arī tad, ja atbrīvojas vieta pašvaldības pirmsskolas
iestādē; izveidojas situācija, kad pašvaldībai no budžeta līdzekļiem jāfinansē
privātas struktūras;
1.7.5. arī gadījumā, ja tiks pieņemts normatīvais regulējums, ka skolas gaitas jāuzsāk no
6 gadu vecuma, Siguldas novada skolu kapacitāte neļaus 1.klasi atvērt skolās
saistībā ar neatbilstošu telpu ietilpību, neatbilstību vides prasībām;
1.7.6. no 2020.gada stājas spēkā jaunas prasības telpu platībai, kas neļauj palielināt bērnu
skaitu grupās šobrīd pieejamās telpās, bērnu skaits ievērojot pieejamās platības būs
nebūtiski jāsamazina;
1.7.7. bērnu skaits Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes uz 2017.gada
1.septembri ir bijis 988 bērni. Gada laikā paplašināta pirmsskolas izglītības iestāde
,,Tornīši”, uz 2018.gada septembri plānots atkārtoti paplašināt pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādi ,,Tornīši” , kā arī paplašināt pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādi ,,Saulīte” – katrā par vienu grupu, kopā apmēram 40 jaunākā
vecuma bērni, tomēr arī minētais paplašinājums neatrisina situāciju, ka Siguldas
novada pašvaldība nevar nodrošināt vietu visiem bērniem pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs;
1.7.8. statistika par bērnu skaitu rindā uz vietām Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs liecina par nepietiekošo vietu skaitu Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:
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Rindā šobrīd
Nodrošināsim vietu, ja atveram jaunu grupiņu PII Saulīte
Neapmierināsim tos, kuri vēlas uzsākt 01.09.2018.

2016
275
140
40

Nenodrošinām vietu

135

Rindā šobrīd
Uz 06.2018. ir sasnieguši 1.5g.v. (skaits pieaug katru mēnesi)
Neapmierināsim tos, kuri vēlas uzsākt 01.09.2018.

2017
261
112
30

Nenodrošinām vietu

112

1.8.pašvaldība, kā vienu no tuvāko gadu prioritātēm, ņemot vērā intensīvo dzīvojamā fonda
attīstību gan savrupmāju kvartālā, kas atrodas uz ziemeļiem no zemesgabala līdz pat
Līvkalna ielai, Siguldā, gan daudzīvokļu dzīvojamo māju kvartālā līdz pat Dārza ielai,
Siguldā, 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.§) II.sējumu
,,Grafiskā daļa” un III.sējumu ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikusi
Paparžu un Jāņogu ielas, Siguldā, savienojuma, kas savienotu minētos savrupmāju un
daudzdzīvokļu māju kvartālus ar Siguldas pilsētas centru, izbūvi. Teritorijas plānojumā
noteikts arī, ka zemes gabalam ar nosaukumu ,,Oši”, Sigulda, Siguldas novads,
izstrādājams detālplānojums pirms jebkādas būvniecības, tajā skaitā arī ielu un
inženierkomunikāciju būvniecības;
1.9.saskaņā ar 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” ir noteiktas sarkanās līnijas šī lēmuma
1.9.punktā minētās savienojošās ielas izbūvei, un tās ir saistošas gan zemes gabala
īpašniekiem, gan pašvaldībai, plānojot turpmāko attīstību pilsētas administratīvajā
teritorijā;
1.10. savienojošās ielas sarkanās līnijas noteiktas cauri zemesgabalam, un tās izbūve kompleksi
atrisinās arī zemesgabala inženiertehnisko apgādi, jo būvējot ielu, tiks izbūvētas arī
nepieciešamās inženierkomunikācijas (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, virsūdeņu
savākšanas sistēmas, elektroapgāde uc.), līdz ar to zemesgabala daļa, kas saskaņā ar spēkā
esošo teritorijas plānojumu, ir paredzēta apbūvei, tiks nodrošināta arī ar visām
inženierkomunikācijām, tādējādi kļūstot piemērota arī nepieciešamās papildu jaunās
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai, kas jāplāno iespējami ērti
iedzīvotājiem;
1.11. saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu
risināšanā. Konstatējams, ka uz šī lēmuma pieņemšanas dienu Siguldas novada
pašvaldības Pirmā nodrošinājuma grupā uzskaitē ir 11 personas (ģimenes), kas gaida
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vienlaikus, Vispārējā nodrošinājuma
grupā uzskaitē ir 28 personas (ģimenes), kas gaida pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā. Attiecīgi, šobrīd pieejamais pašvaldības dzīvojamais fonds ir
nepietiekams pašvaldības autonomās funkcijas – palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā
– realizācijai, un konstatējama nepieciešamība meklēt risinājumus dzīvojamā fonda
attīstībai;
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1.12. tāpat aktuāls jautājums ir arī pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana kvalificētam
speciālistam, kurš saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.33 ,,Par kārtību, kādā pašvaldības izīrē dzīvojamo telpu
speciālistam” ir speciālists šādās pašvaldības funkciju nodrošināšanas jomās: veselības
aprūpe; sabiedriskā kārtība; sociālā palīdzība; izglītība; kultūra; sports. Šobrīd ir
izveidojusies situācija, ka saistošie noteikumi paredz tiesības attiecīgajiem speciālistiem
pieteikties uz dzīvojamo telpu, bet pašvaldības dzīvojamais fonds ir nepietiekams, kā
rezultātā nav iespējams apmierināt pieprasījumu, tādējādi iespējas piesaistīt trūkstošos
speciālistus nav pietiekamas;
1.13. svarīgi atzīmēt, ka arī valsts līmenī šobrīd tiek akcentēts jautājums par nepietiekamo
dzīvojamo fondu pašvaldībās, kā iespējamais risinājums ir izstrādāts Ministru kabineta
noteikumu projekts „Noteikumi par valsts palīdzību īres dzīvojamās mājas būvniecībai”
un ,,Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 ,,Noteikumi
par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas
uzlabošanai"”; šo noteikumu projektu mērķis ir nodrošināt efektīvu palīdzības sniegšanu
un pieejamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību reģionos personām, kas ir tiesīgas
saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā saskaņā ar likumu ,,Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, ieviešot palīdzības mehānismu: grantu veidā 10%
apmērā, kuru piešķirs Ekonomikas ministrija un finanšu instrumenta mezanīna aizdevuma
veidā 30% apmērā, kuru piešķirs attīstības finanšu institūcija ,,Altum”. Ar palīdzības
mehānismu 2018.gadā ir paredzēts nodrošināt aptuveni 23076 m2 jaunu dzīvokļu
būvniecību reģionos personām, kas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, nodrošinot
aptuveni 30 000 000 euro investīcijas īres namu būvniecībai, tādā veidā veicinot
darbaspēka pieejamību teritorijās ar pieaugošo nodarbinātību;
1.14. likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 28. pants šobrīd paredz valsts
budžeta mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām dzīvojamo māju būvniecībai, neizīrētu
dzīvojamo māju renovācijai, būvju pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām,
jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai vai atsevišķu
dzīvokļa īpašumu iegādei. Valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas nosacījumus un
kārtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumi Nr. 237 „Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai”.
Pašvaldības īres namu būvniecībai ir paredzētas mērķdotācijas pašvaldībām 30 % apmērā
no būvniecības izmaksām, taču minētajiem pasākumiem kopš 2009.gada valsts budžeta
finansējums nav ticis piešķirts;
1.15. papildu konstatējams, ka šobrīd viens no aktuālākajiem izaicinājumiem Latvijā
mājokļu politikas jomā ir mājokļu pieejamības nodrošināšana. Iespēja dzīvot kvalitatīvā
mājoklī par pieejamām cenām ir pamatvajadzība, un tas ir viens no svarīgākajiem
faktoriem, lai sasniegtu vairākus sociālās politikas mērķus, tostarp veicinātu iespēju
vienlīdzību, sociālo integrāciju un mobilitāti. Šī brīža situāciju mājokļu pieejamībai
raksturo šādi galvenie izaicinājumi: 1) zemi iedzīvotāju ienākumi liedz pieeju būvniecības
standartiem atbilstošam mājoklim; 2) privāto investīciju trūkums īres namu celtniecībai
reģionos; 3) ierobežota iedzīvotāju mobilitāte;
1.16. 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;
1.17. vienlaikus, likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punkts kā
pašvaldības autonomās funkcijas noteic rūpes par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu, rūpes par
iedzīvotāju izglītību;
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1.18. likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pildot savas
funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt (..) nekustamo mantu, (..)
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Vienlaikus, 14.panta
otrā daļa noteic pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus;
1.19. likuma ,,Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļa paredz, ka pašvaldības īpašums
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai,
tai skaitā nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki);
1.20. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pants nosaka pašvaldības pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu; (..) 3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko cenu.
Vienlaikus, likuma 8.pants paredz aizliegumu publiskai personai iegādāties īpašumā vai
lietošanā mantu (kustamu vai nekustamu) vai izmantot pakalpojumus vai darbus par
paaugstinātu cenu. Minēto prasību nodrošināšanai, pašvaldība, lai noteiktu objektīvu,
ekonomiski pamatotu zemesgabala daļas vērtību, plāno pasūtīt vairākus neatkarīgo
sertificētu vērtētāju vērtējumus;
1.21. saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu par nekustamā
īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā lemj dome;
1.22. zemesgabala teritoriju veido zaļumu vietas, apbūves teritorija un satiksmes
infrastruktūrai paredzētā teritorija. Ņemot vērā minēto, kā arī paredzamās izmaksas,
konstatējams, ka pašvaldības funkciju veikšanai visoptimālākā būtu tā zemesgabala daļa
no nekustamā īpašuma ,,Oši”, Siguldā apmēram 5,5 ha platībā, kas Siguldas novada
teritorijas plānojumā paredzēta kā apbūves teritorija (Grafiskais pielikums), uz
austrumiem no savienojošās ielas;
2. 2018.gada 26.jūlijā Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts Siguldas Evanģēliski Luteriskās
draudzes 2018.gada 22.jūlija Valdes sēdes izraksts ar informāciju par Valdes lēmumu, kas paredz,
ka Draudzei nav konceptuālu iebildumu pārdot Siguldas novada pašvaldībai tai piederošā
īpašuma ,,Oši”, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0186, daļu aptuveni
5,5 ha platībā, ar nosacījumu, ka visus izdevumus minētā īpašuma daļas atdalīšanai un
reģistrēšanai zemesgrāmatā segs Siguldas novada pašvaldība. Vienlaikus Valdes sēdes lēmumā
minēts, ka galīgo lēmumu par minētā īpašuma daļas atsavināšanu Siguldas novada pašvaldībai
pieņems Siguldas Evanģēliski Luteriskās draudzes padome, pēc konkrēti izteikta cenas
piedāvājuma saņemšanas no pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2., 5., 6. un 9.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.pantu, 8.pantu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.11, 12.§) un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 2.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.8, 10.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. konceptuāli atbalstīt zemesgabala ,,Oši”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8015 002 0186, daļas iegādi aptuveni 5,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc precīzas
uzmērīšanas dabā) platībā Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas un autonomo
funkciju vajadzībām − administratīvās teritorijas labiekārtošanai, bezdarba samazināšanas
sekmēšanai, iedzīvotāju izglītības nodrošināšanai, kā arī pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstībai, kā arī, ņemot vērā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 12.pantā noteikto, realizēšanai – Olimpiskā renes sporta veidu ciemata
būvniecībai (saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz 2026.gada Ziemas Olimpisko
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spēļu rīkošanu vienotā pieteikumā ar Siguldu (Latviju) kā sadarbības partneri Olimpisko
sacensību rīkošanai renes sporta veidos - bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā);
2. šī lēmuma 1.punktā minētā zemesgabala daļas vērtības noteikšanai uzdot Teritorijas attīstības
pārvaldes Īpašuma nodaļai pasūtīt vairākus neatkarīgu sertificētu vērtētāju vērtējumus,
atbilstoši tirgus situācijai; izdevumus segt no Siguldas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem;
3. pēc šī lēmuma 2.punktā minēto sertificētu vērtētāju vērtējumu saņemšanas un vienošanās ar
Siguldas Evanģēliski Luterisko draudzi par zemesgabala ,,Oši”, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 002 0186, daļas iegādi aptuveni 5,5 ha (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies pēc precīzas uzmērīšanas dabā) platībā, finanšu līdzekļus minētā zemesgabala
iegādei un maksāšanas kārtību plānot, paredzot ņemt prioritāro aizņēmumu Latvijas
Republikas Valsts kasē.
Pielikumā: zemesgabala ,,Oši”, Siguldā, Siguldas novadā, daļa 5.5 ha platībā (izkopējums no
teritorijas plānojuma Grafiskās kartes) uz 1 lp.

18.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma ,,Atzinība” piešķiršanu Maijai Bruģei
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
2018.gada 12.jūlijā ir pieņemts Siguldas novada pašvaldības domes lēmums par Izglītības
pārvaldes vadītājas Maijas Bruģes atbrīvošanu no amata 2018.gada 31. augustā saskaņā ar 2018.gada
19. jūnija vienošanos Nr.10-3/182.
Siguldas novada pašvaldības Apbalvojumu komisija ierosina ikgadējā Siguldas novada
pedagogu konferencē 2018.gada 29.augustā apbalvot ar Siguldas novada pašvaldības Atzinību
ilggadējo Siguldas novada Izglītības pārvaldes vadītāju Maiju Bruģi.
Maija Bruģe ir bijusi Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja laikā no 2010.
gada 4.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam. Maijas Bruģes vadībā ir veiktas būtiskas Siguldas novada
izglītības nozares reformas, nodrošinot skolu tīkla optimizēšanu un izglītības sistēmas pilnveidošanu,
izstrādāta un ieviesta Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020.gadam,
sniegts atbalsts izglītības iestāžu vadītāju profesionālajai pilnveidei, izstrādāts pedagogu metodiskā
darba vadības modelis, izstrādāta pirmskolas izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
līdzfinansēšanas sistēma un citi nozares darbu reglamentējošie dokumenti. Maija Bruģe ir aktīvi
sadarbojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, iesaistoties darba grupās un iniciējot izmaiņas valsts
normatīvajos aktos, veicinot Siguldas novada izglītības nozarei labvēlīgas izmaiņas.
Apbalvojumu piešķiršanas kārtību regulē Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembrī apstiprinātais (protokols Nr.15, 14.§) nolikums Nr.13 „Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk – Nolikums). Saskaņā Nolikuma 13.punktu pašvaldības
apbalvojumu ,,Atzinība” piešķir par godprātīgu, ilggadēju darbu, ja par to ir lēmuši Siguldas novada
pašvaldības domes deputāti.
Ņemot vērā augstāk minēto, Maijas Bruģes ieguldījumu Siguldas novada izglītības nozares
attīstībā un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto,
Apbalvošanas komisijas 2018.gada 6.augusta lēmumu (prot.Nr.2, 1.§), kā arī Izglītības un kultūras
komitejas 2018.gada 9.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 4.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu ,,Atzinība” Maijai Bruģei par
ilggadēju ieguldījumu Siguldas novada izglītības nozares attīstībā;
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2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu ,,Atzinība” pasniegt Maijai Bruģei ikgadējā
Siguldas novada konferencē 2018.gada 29.augustā.

19.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas noteic, ka tikai
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Izglītības likuma 15.panta 26.punktu, kas
noteic, ka Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju pieņemšanu
darbā un atbrīvošanu no darba, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 9.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr. 8, 3.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.

no 2018.gada 3.septembra iecelt par Izglītības pārvaldes vadītāju Sandru Tukišu;
uzdot Siguldas novada pašvaldības Personāla nodaļai nodrošināt šī lēmuma saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju;
šis lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

20.§
Par grozījumiem 2018.gada 14.jūnija lēmumā (prot. Nr.9, 31.§) ,,Par līdzfinansējuma maksas
noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ņemot vērā nepieciešamību paredzēt līdzfinansējuma maksu mēnesī par vienu profesionālās
ievirzes izglītības programmas apguvi vienam Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada
1.janvāri plkst.00.00) audzēknim, kura viena vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada
1.janvāri plkst.00.00) ir Siguldas novada teritorijā, nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā (prot. Nr.9, 31.§) ,,Par līdzfinansējuma maksas
noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.20
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs” 5.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 9.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.8, 5.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 9.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 1.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. izdarīt 2018.gada 14.jūnija lēmumā (protokols Nr.9., 31.§) ,,Par līdzfinansējuma maksas
noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” šādus
grozījumus:
1.1. papildināt lēmuma nolemjošo daļu ar 1.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
,,1.1.1.1 Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēknim,
kas neatbilst 1.1.1.apakšpunkta prasībām, kuram viena vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta
(uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir Siguldas novada teritorijā, 30 euro (trīsdesmit
eiro un nulle centi), izņemot dambreti. Par dambretes izglītības programmas apguvi - 15 euro
(piecpadsmit eiro un nulle centi);”
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1.2. papildināt lēmuma nolemjošo daļu ar 1.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
,,1.2.1.1 Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēknim,
kas neatbilst 1.2.1.apakšpunkta prasībām, kuram viena vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta
(uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir Siguldas novada teritorijā, 30 euro (trīsdesmit
eiro un nulle centi);”
2.
izteikt nolemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
,,2. noteikt, ka šī lēmuma 1.1.apakšpunktā noteiktā maksa, izņemot dambretei, piemērojama
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam:
2.1. šī lēmuma 1.1.1.apašpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par vienas
profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 15 euro
(piecpadsmit eiro un nulle centi);
2.2. šī lēmuma 1.1.1.1 apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par
vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 20
euro (divdesmit eiro un nulle centi);
2.3. šī lēmuma 1.1.2.apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par
vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 30
euro (trīsdesmit eiro un nulle centi);”.

21.§
Par finansējumu dalībai programmas ERASMUS+ projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr.
2017-2-LV02-KA135-001675)
Ziņo: Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” vadītāja E.Grava
Biedrība ,,Siguldas Alternatīvā izglītība" uzsākusi īstenot ilgtermiņa stratēģisko Eiropas
brīvprātīgā darba projektu ,,EVS 4 sustainable life" (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675), kurā
Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” vēlas iesaistīties un uzņemt vienu jaunieti
Eiropas Brīvprātīgā darba veikšanai. Šobrīd projektā ir iesaistījušies sadarbības partneri – Siguldas
novada Jaunrades centrs, biedrība „Cerību spārni”, Līgatnes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde - un savās organizācijās plāno uzņemt 12 brīvprātīgā darba jauniešus (vecumā no
22-30 gadiem) no dažādām Eiropas valstīm laika posmā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2019.gada
30.oktobrim. Projekta ārvalstu sadarbības partneri (nosūtošās organizācijas) ir „NGO
Ecocompartimos” (Spānija), „Rinascita Sociale Salam House” (Itālija), „Teatro Metaphora Associacao de Amigos das Artes” (Madeiras sala, Portugāle), „Association ,,Georgian Youth for
Europe”(Gruzija), „Kharkiv Non-govermental association for active youth ,,Stella””(Ukraina).
Projekta ilgtermiņa mērķis ir jauniešu nodarbinātības sekmēšana Eiropas ekonomiski vājāk
attīstīto valstu darba tirgū, savstarpējās tolerances un izpratnes par dažādām kultūrām veicināšana, kā
arī EBD paplašināšana reģionā un sadarbības attīstīšana starp programmas valstu un partnervalstu
organizācijām. Projekta īstermiņa mērķi ir:
1) 12 jauniešu iesaistīšana no valstīm ar lielu sociālās atstumtības risku jēgpilnā,
ilgtermiņa brīvprātīgā darbā viņu darba prasmju, iemaņu, iniciatīvas un kreativitātes
paaugstināšanai;
2) jauniešu savstarpējās tolerances un izpratnes veicināšana par dažādām kultūrām, dabas
un vides nozīmīgumu sabiedrības dzīves kvalitātē;
3) ES kaimiņvalstu partnerorganizāciju piesaistīšana starptautiskai sadarbībai;
4) projekta iesaistīto EBD organizāciju pārvaldības prasmju uzlabošana, EBD
paplašināšana un popularizēšana reģionā.
Biedrība ,,Siguldas Alternatīvā izglītība” kā projekta koordinējošā organizācija ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru 2017.gada 14.augustā ir noslēgusi Dotāciju līgumu Nr.2017-2LV02-KA135-001675 par projekta ieviešanu un īstenošanu. Projektam piešķirtā kopējā maksimālā
dotācija ir 102530 euro (simt divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro). No šīs summas Siguldas
novada pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” paredzētais maksimālās dotācijas apmērs ir
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8362 euro (astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro) viena ārvalstu jaunieša Eiropas Brīvprātīgā
darba nodrošināšanai Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” uz 11 mēnešiem
(turpmāk tekstā – Dotācija). Saskaņā ar 2017.gada 14.augustā noslēgtā Dotācijas līguma Nr. 2017-2LV02-KA135-001675 nosacījumiem no Dotācijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
biedrībai ,,Siguldas Alternatīvā izglītība” izmaksājusi pirmo priekšfinansējumu 30% apmērā un otro
priekšfinansējumu 35% apmērā, bet Dotācijas atlikuma maksājumu 35% apmērā Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra izmaksās biedrībai 60 dienu laikā pēc projekta gala atskaites
iesniegšanas, tas ir līdz 2020.gada aprīlim. Līdz dotācijas atlikuma maksājuma saņemšanai Projekta
īstenošanai Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” biedrība ,,Siguldas Alternatīvā
izglītība” lūdz priekšfinansējumu atlikušā maksājuma apmērā (t.i.2926,70 euro (divi tūkstoši deviņi
simti divdesmit seši euro, 70 centi)). Minēto finansējumu biedrība atgriež Siguldas novada
pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” pēc Projekta īstenošanas. Projekta īstenošanas periods:
2017.gada 1.septembris līdz 2019.gada 31.decembris.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada
9.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 6.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 9.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.12, 2.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” dalību ERASMUS+
projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675);
2. paredzēt Siguldas novada pašvaldības 2019. gada budžetā priekšfinansējumu ERASMUS+
projektā „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675) 2926,70 euro (divi
tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro, 70 centi) apmērā;
3. pilnvarot Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” vadītāju Eviju Gravu
noslēgt ar biedrību „Siguldas Alternatīvā izglītība” līgumu (pielikumā) par sadarbību ES
programmas ERASMUS+ projekta „EVS 4 sustainable life” īstenošanā, līgumā paredzot, ka
biedrība „Siguldas Alternatīvā izglītība” atgriež Siguldas novada pašvaldībai lēmuma
2.punktā minēto priekšfinansējumu ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.maijam;
4. atbildīgo par projekta realizāciju, vadīšanu un uzraudzību noteikt Siguldas novada
pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” vadītāju Eviju Gravu.
22.§
Par zemes vienības Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības līguma
noslēgšanu ar Siguldas pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,JUMIS”
Ziņo: izpilddirektore J.Zarandija
Siguldas pilsētas Dome (Siguldas novada pašvaldības nosaukums 2003.gada 16.jūnija
Koncesijas līguma redakcijā) (turpmāk – Pašvaldība) atklātas izsoles (laikraksta „Latvijas Vēstnesis”
2003.gada 21.marta paziņojums, reģistra Nr.0161706) rezultātā 2003.gada 16.jūnijā noslēdza
Koncesijas līgumu ar AS „Vaania” par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību
Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma
tiesībām izmantot koncesijas resursus – Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „JUMIS” (turpmāk – SIA ,,JUMIS”) mantu (reģistrēts Uzņēmumu reģistra Koncesiju
līgumu reģistrā 2003.gada 30.jūnijā) (turpmāk – Koncesijas līgums).
2013.gada 30.maijā tika noslēgta vienošanās pie Koncesijas līguma, ar kuru SIA ,,Eko
Baltija”, reģ.Nr.40003582465, pārņēma koncesijas ieguvēja saistības. Ar 2014.gada 29.jūlija
vienošanos pie Koncesijas līguma koncesijas ieguvēja saistības un tiesības pārņēma SIA ,,Eko Baltia
grupa”, reģ.Nr.40103435432.
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Ar 2018.gada 14.jūnija Vienošanās par Koncesijas līguma saistību izpildi un grozījumiem
1.1.apakšpunktu koncesionārs apņemas līdz 2019.gada 2.janvārim īstenot preskonteineru
pilotprojektu daudzdzīvokļu māju kvartālam Siguldā, Leona Paegles ielā, paredzot konteineru ar
,,čipošanas” sistēmu un iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas ID karti, nodrošinot kvartāla
iedzīvotājiem iespēju nešķirotos un bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus nosvērt, kā arī nodot
šķirotus sadzīves atkritumus, turpmāk tekstā – SMART konteineri (turpmāk – Pilotprojekts).
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 12.§)
apstiprināta Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2023.gadam,
kurā viens no stratēģiskajiem mērķiem norādīts ,,Nešķirotu sadzīves atkritumu samazināšana” −
uzdevums ,,U 1. Tehnoloģiskā inovācija – preskonteineru pilotprojekts daudzdzīvokļu māju
kvartālam” - rīcība ,,R 1. Siguldā, Leona Paegles ielā nešķirotiem sadzīves un bioloģiski noārdāmo
(pārtikas) atkritumu apsaimniekošanai uzstādīti preskonteineri ar īpašu konteineru čipošanas sistēmu
un iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas ID karti. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanai pazemes
atkritumu konteineri stiklam un vieglajam iepakojumam.
Ņemot vērā iepriekš minēto Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” ar inovatīvo projektu ,,Viedā
atkritumu savākšanas punkta izveide Siguldas novadā” pieteikusi dalību Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām”. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumu
Nr.333 ,,Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ,,Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums” 14.1.apakšpunktam
projekta iesniedzējs var pretendēt uz finanšu instrumenta finansējumu, ja projektā iekļautās
aktivitātes ir plānots īstenot ēkā vai uz zemes, uz kuru ir attiecināms vismaz viens no šādiem
nosacījumiem:
1. tā ir projekta iesniedzēja īpašumā;
2. tā uz normatīvā akta, līguma vai iestādes lēmuma pamata ir nodota projekta iesniedzēja
turējumā vai valdījumā.
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.5.2.-61/2324), ar kuru tā lūdz, realizējot inovatīvo projektu ,,Viedā
atkritumu savākšanas punkta izveide Siguldas novadā” noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām ar
Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
zemes gabala Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs 80150020114, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150020074; uz laiku līdz 2033.gada 16.jūnijam.
Saskaņā ar Civillikuma 1129.1 pantu apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un
atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Civillikuma 1129.2 pants paredz, ka, piešķirot apbūves
tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas
nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi,
ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā.
Pilotprojekta īstenošanas vieta ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāls Siguldas pilsētā, kas
robežojas ar Leona Paegles ielu, Jāņa Čakstes ielu un Lāčplēša ielu, kurā atrodas pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs
80150020114, kas sastāv no zemes vienības 200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 80150020074 un
piebrauktuvi pa servitūta ceļu no Leona Paegles ielas.
Publiskas personas apbūves tiesības regulē Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi
Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Ministru kabineta
noteikumi Nr.350), kuru 78.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanai,
apbūves tiesības maksas noteikšanai un apbūves tiesības līguma slēgšanai piemēro šo noteikumu 3.1.
un 3.2. apakšnodaļas nosacījumus (izņemot šo noteikumu 28., 29., 30. un 31. punktu), ja šajā nodaļā
nav noteikts citādi. Savukārt atbilstoši noteikumu 40.punktam iznomātājs organizē neapbūvēta
zemesgabala apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un izsoles sākuma nomas maksu nosaka,
ievērojot zemesgabala atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Izsoles sākuma
nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas
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noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā
vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.
Ņemot vērā to, ka apbūves tiesība tiek piešķirta Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” publiskas
funkcijas uzdevuma veikšanai, proti Pašvaldība kā koncedents ir nodevusi privātajam tiesību
subjektam koncesijā – atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesības un pašvaldības
īpašumu – lietu kopību – Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS”, kas realizē atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniegšanas tiesības pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu ir pašvaldības autonomā funkcija, izsole par
apbūves tiesības piešķiršanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 2.8.apakšpunktu nav
jārīko. Saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 5.punktu zemesgabala minimālā nomas maksa vai
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu, Ministru kabineta 2018. gada 12.jūnija noteikumiem Nr.333
,,Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ,,Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
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 Finanšu komitejas 2018.gada 9.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 3.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. slēgt apbūves tiesības līgumu ar Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS”, reģistrācijas
Nr.40103032305, par nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra numurs 80150020114, kas sastāv no zemes vienības 200 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 80150020074, ar termiņu līdz 2033.gada 16.jūnijam ar mērķi īstenot Siguldas
pilsētas SIA ,,JUMIS” pilotprojektu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālam Siguldā,
Leona Paegles ielā, paredzot konteineru ar ,,čipošanas” sistēmu un iedzīvotāju identificēšanu
ar Siguldas ID karti, nodrošinot kvartāla iedzīvotājiem iespēju nešķirotos un bioloģiski
noārdāmos sadzīves atkritumus nosvērt, kā arī nodot šķirotus sadzīves atkritumus;
2. uzdot Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai organizēt
nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra numurs
80150020114, sertificētu apbūves tiesības maksas novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
3. pēc nekustamā īpašuma apbūves tiesības novērtējuma saņemšanas Juridiskajai pārvaldei
sagatavot un organizēt apbūves tiesības līguma ar Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS” noslēgšanu
par nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs
8015 002 0114, saskaņā ar apbūves tiesības maksas novērtējumu, bet ne mazāku par
normatīvajos aktos noteikto neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālo maksu.
4. pilnvarot apbūves tiesīgo – Siguldas pilsētas SIA ,,JUMIS”− reģistrēt apbūves tiesību Rīgas
rajona Zemesgrāmatu nodaļā un segt ar to saistītās izmaksas.

23.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2018.gada 31.jūlija
iesniegumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
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likuma 41.panta pirmo daļu, 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” 14. un 16. punktu, likuma ,,Par pašvaldībām" 31.pantu un 33.panta pirmās daļas 1.punktu,
kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 9.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 4.§), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās −1
(U.Mitrevics), dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam U.Mitrevicam ikgadējā
atvaļinājuma atlikušo daļu – 2 (divas) kalendāra nedēļas – no 2018.gada 13.augusta līdz
26.augustam par darba periodu no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam;
2. U.Mitrevica darba pienākumus no 2018.gada 13.augusta līdz 26.augustam uzdot pildīt
priekšsēdētāja vietniecei L.Sausiņai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.50.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018.gada 6.septembrī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Anna Kalniņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumu Nr.23 ,, Par Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica atvaļinājumu”.
** Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 17.punktu domes priekšsēdētāja vietniece paraksta
domes sēdes lēmumu Nr.23 ,, Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica
atvaļinājumu”.
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