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Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Rūdolfs Kalvāns, Eva Viļķina, Ivo Alksnis, Elīna Gruzniņa, Inese
Zagorska, Reinis Ādamsons, Katrīna Leitāne, Dainis Dukurs, Jānis Strautmanis.
Nepiedalās: Jānis Zilvers (darba noslogojuma dēļ), Ņina Balode (darba noslogojuma dēļ), Indra
Ozoliņa (darba noslogojuma dēļ).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore J.Zarandija, izpilddirektora
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A.Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa,
Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja vietniece S.Brikmane, Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tukiša,
Personāla nodaļas vadītāja L.Ozola-Ozoliņa, Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode, Juridiskās
pārvaldes juriste I.Lazdāne, iekšējā tiesiskuma un lietderības autditore L.Līne, Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa, nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne,
Juridiskās pārvaldes juriste M.Skrastiņa, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete, Teritorijas
attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte, Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste/ekonomikas nodaļas
vadītāja A.Strautmane
Piedalās: PA ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele, PA ,,Siguldas Attīstības aģentūra”
pilsētvides plānotāja Z.Gatere, SIA ,,SALTAVOTS” valdes loceklis G.Dambenieks, SIA ,,Siguldas
slimnīca” valdes loceklis V.Siļķe
Pieaicinātās personas: Allažu pamatskolas direktora amata kandidāte A.Keplere
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.10.
Darba kārtība
1. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
2. Par SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz
2022. gadam apstiprināšanu.
3. Par SIA „Siguldas slimnīca” piešķirtā finansējuma novirzīšanu.
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanu” apstiprināšanu.
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5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas
novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu.
6. Par zemes gabala „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai” 12.punkta atcelšanu.
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai” 8.punkta atcelšanu.
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu.
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību,
kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
12. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
sastāvā.
13. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
14. Par zemes iznomāšanu.
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par
Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes
izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumā “Siguldas novada
pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”.
16. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā iela 133, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā ielā 152, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
18. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
19. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā
īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
20. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas novada Kultūras centrs”,
Pils ielā 10, Siguldā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
21. Par iecelšanu amatā.
22. Par kārtību, kādā sadala 2018.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai.
23. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās
izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un
pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
24. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu O.J.
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25. Par Mores pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „INNOVATIVE LEARNING
EXPIERENCE FOR AN INCLUSIVE SCHOOL FOR CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATION NEEDS”.
26. Par lokālplānojuma projekta “Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi
grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai.
27. Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas
novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam
noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas
uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu atkārtotai publiskai
apspriešanai.
28. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, 2.darbnīcas, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt darba kārtību ar 3
(trīs) papildjautājumiem: Nr.32.,,Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem”,
Nr.33.,,Par Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu salidojuma maksas pakalpojumu
apstiprināšanu” un Nr.34.,,Par dalību Eiropas Savienības fondu darbība programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai””.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
papildināt darba kārtību ar 3 (trīs) papildautājumiem:
32. Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem.
33. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu salidojuma maksas
pakalpojumu apstiprināšanu.
34. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbība programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
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1.§
Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: SIA „SALTAVOTS” valdes loceklis G.Dambenieks
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „SALTAVOTS” 2018.gada 6.septembra iesniegums
Nr.1 - 4/80 „Par uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu”, kurā lūgts izskatīt priekšlikumu palielināt
uzņēmuma pamatkapitālu par 243 683 euro (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit
trīs euro), tajā skaitā, par 81 358 euro (astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit astoņi euro)
ūdens ieguves urbuma ierīkošanai Krimuldas, Mednieku Ābeļziedu ielu rajonam Siguldā, lai SIA
„SALTAVOTS” varētu norēķināties ar būvuzņēmēju par līguma „Ūdens ieguves urbuma ierīkošana”
saistību izpildi, segt elektroapgādes pieslēguma ierīkošanas izmaksas, veikt būvuzraudzības
pakalpojuma apmaksu, par pamatkapitāla palielināšanu aizdevuma pamatsummas un procentu
apmaksai 38 276 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro) un par
pamatkapitāla palielināšanu Allažu skolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pievienošanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, paredzot perspektīvo apbūvi − būvprojekta
izstrāde, būvdarbi, būvuzraudzība 124 049 euro (viens simts divdesmit četri tūkstoši četrdesmit deviņi
euro), dome konstatē:
1. pamatojoties uz 2016.gada 29.augustā starp Siguldas novada pašvaldību, SIA „SALTAVOTS” un
SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „KRIMULDA”” noslēgtā nodomu līguma Nr.2016/749
2.1.punktu Siguldas novada pašvaldība ir apņēmusies finansēt ūdensapgādes sistēmas izbūvi
Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielā – jaunu artēzisko urbumu, atdzelžošanas staciju un jaunu
ūdensapgādes tīklu izbūvi līdz katra attiecīgā privātīpašuma robežai;
1.1. SIA „SALTAVOTS” bija izsludinājis cenu aptauju ūdens ieguves urbuma ierīkošanai
Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu ūdensapgādes sistēmai. SIA „SALTAVOTS”
izsludinātajā cenu aptaujā „Ūdens ieguves urbuma ierīkošana”, Id.Nr. SA 2017 07 saņēma
viena pretendenta piedāvājumu. Piedāvājuma būvniecības (projektēšanas un būvdarbu)
kopējā cena ir 145 440 euro (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit euro);
1.2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumu „Par
SIA „SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.21, 3.§) un 2017.gada
22.decembra dalībnieku sapulces lēmumu (prot.Nr.2017-4) 2017.gadā ir palielināts
pamatkapitāls par 72 394 euro (septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro)
būvprojekta izstrādei ūdens ieguves vietas ierīkošanai un ūdens ieguves urbuma ar
aprīkojumu izbūvei Krimuldas, Mednieku Ābeļziedu ielu rajonam Siguldā. Tika nolemts, ka
projekta realizācijā tiks precizētas summas elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai un
būvuzraudzībai. Projekta realizācijas laikā ir precizētas elektroapgādes pieslēguma
ierīkošanas izmaksas, kas sastāda 3 348 euro (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro)
un būvuzraudzības izmaksas ir 4 964 euro (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro),
tādējādi atlikusī kopsumma ir 81 358 euro (astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit
astoņi euro);
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2011. gada 16. novembra lēmumu „Par
grozījumiem 2009.gada 27.maija lēmumā „Par aizņēmuma atmaksu SIA „SALTAVOTS””
(prot.Nr.22, 13.§), kā arī Siguldas novada pašvaldības domes apvienotās Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas un Finanšu komitejas 2016. gada 14. decembra lēmumu (prot.Nr.19, 3.§),
samaksātie naudas līdzekļi par SIA „SALTAVOTS” aizņēmuma līgumā Nr.A1/1/09/152 no
2009.gada 18.aprīlī noteiktajiem pamatsummas un procentu maksājumiem ir jāiegulda SIA
„SALTAVOTS” pamatkapitālā. Aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksājamā summa par
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2017.gada IV. ceturksni un 2018.gada I., II. un III. ceturksni ir 38 276 euro (trīsdesmit astoņi
tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro);
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības un SIA „SALTAVOTS” 2013.gada 2.septembrī
savstarpēji noslēgto līgumu Nr.2013/727 „Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu”, SIA “SALTAVOTS” 2018.gadā bija paredzēta Allažu skolas
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pievienošana centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, paredzot perspektīvo apbūvi − būvprojekta izstrādi, būvdarbus,
būvuzraudzību. Kopējais finansējuma apmērs minēto darbu veikšanai 124 049 euro (viens simts
divdesmit četri tūkstoši četrdesmit deviņi euro);
4. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 2017.gada 14 decembra
lēmumu (prot.Nr.6, 32.§) SIA “SALTAVOTS” tika apstiprināts finansējums
SIA “SALTAVOTS” 2018.gada budžeta ietvaros 243 835 euro ( divi simti četrdesmit trīs tūkstoši
astoņi simti trīsdesmit pieci euro) apmērā;
5. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu „Par Siguldas
novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam” (prot.Nr.2, 32.§) apstiprināšanu SIA „SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanai
2018.gadā piešķirti 243 835 euro (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci
euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu,
63. panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 197.pantu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2018. gada 15.marta iekšējo noteikumu Nr.3/2018 „Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.apakšpunktu, kā arī Finanšu
komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 1.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, nepiedalās −1(U.Mitrevics), dome nolemj:
1. palielināt SIA „SALTAVOTS” pamatkapitālu:
1.1. par 81 358 euro (astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit astoņi euro) ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūvei, elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai, būvuzraudzībai
Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajonam Siguldā;
1.1.1.1.par 38 276 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro) kā Siguldas
novada pašvaldības naudas ieguldījumu – aizdevuma pamatsummas un procentu
atmaksājamā summa par 2017.gada IV. ceturksni un 2018.gada I., II. un III. ceturksni;
1.1.1.2.par 124 049 euro (viens simts divdesmit četri tūkstoši četrdesmit deviņi euro) Allažu
skolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai, paredzot perspektīvo apbūvi − būvprojekta izstrādi, būvdarbus
un būvuzraudzību;
2. Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamos grozījumus Siguldas novada pašvaldības budžetā
2018.gadam, samazinot SIA “SALTAVOTS” piešķirtā finansējuma apmēru 2018.gadā par 152 euro
(viens simts piecdesmit divi euro);
3. uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par SIA „SALTAVOTS”:
3.1. pamatkapitāla palielināšanu par 243 683 euro (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši seši simti
astoņdesmit trīs euro);
3.2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
3.3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
3.4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.
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2.§
Par SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2018. līdz 2022.
gadam apstiprināšanu
Ziņo: SIA „SALTAVOTS” valdes loceklis G.Dambenieks
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldībā saņemto SIA „SALTAVOTS” 2018.gada
18.septembra iesniegumu Nr.1-4/87„Par vidēja termiņa darbības stratēģiju”, ar lūgumu izskatīt un
apstiprināt SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2018. līdz 2022.
gadam”. Izskatījusi iesniegumā minēto, dome konstatē:
1. pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 8.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka kapitāla daļu turētājs
nodrošina, ka publiskas personas kontrolētā kapitālsabiedrībā vidēja termiņa darbības
stratēģiju izstrādā atbilstoši šā likuma 57.pantam un pamatojoties uz 66.panta pirmās
daļas 12.punktu, kas noteic, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus
par vidēja termiņa stratēģiju, kā arī Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 15.marta iekšējo
noteikumu Nr.3/2018 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumi” 6.8. apakšpunktu un 15.punktu, kas noteic, ka pirms sabiedrības
izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas dalībnieku sapulcē, tā tiek
izskatīta domes Finanšu komitejas, Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdēs un domes
sēdē;
2. Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta lēmuma (prot.Nr.4,16.§) “Par
līdzdalības pārvērtēšanu SIA “SALTAVOTS”” 2.punktā vispārējais stratēģiskais mērķis ir
noteikts: 2.1. Pamatojoties uz SIA darbības virzieniem un statūtiem, SIA darbības mērķi
Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālas attīstības interesēs ir:
2.1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvadu tīklā, ūdens
piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšana
un novadīšana tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens
objektos 2.1.2. lietus notekūdeņu apsaimniekošana;
3. šie mērķi atbilst pašvaldības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem un likumā “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai –
ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu
organizēšana;
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domē 2018.gada 4.janvārī apstiprināto
Siguldas novada Attīstības programmu 2018.- 2024.gadam stratēģisko mērķi SM1 –
Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, tam pakārtotā rīcības virziena RV2 Publiskā ārtelpa,
infrastruktūra un mobilitāte – uzdevuma U5 Pilnveidot infrastruktūras attīstības pārvaldi
pasākuma, aktivitātes R.17. – Sadarbības veicināšana infrastruktūras attīstības plānošanā, U6
Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru: R.20. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
pārbūve novada apdzīvotās vietās, R.21. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
paplašināšana novada apdzīvotās vietās, R.22. Līdzfinansējumi pieslēgumu izveidošanai pie
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, R.23. Lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu izpēte un apsaimniekošana.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
23.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta otrās
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daļas 1.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta iekšējo noteikumu Nr.3/2018
„Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”
6.8.apakšpunktu un 15.punktu, izskatījusi „SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas
par periodu no 2018. līdz 2022. gadam”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 1.§) un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 27.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 1.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
apstiprināt SIA “SALTAVOTS”
vidēja termiņa darbības stratēģiju par
periodu no 2018. līdz 2022. gadam” pievienotajā redakcijā.
3.§
Par SIA „Siguldas slimnīca” piešķirtā finansējuma novirzīšanu
Ziņo: SIA “Siguldas slimnīca” valdes loceklis V.Siļķe
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Siguldas slimnīca” 2018.gada 17.septembra
iesniegums Nr.1-6/226 „Par slimnīcas lifta pārbūvei paredzētā finansējuma novirzīšanu poliklīnikas
remontiem”, kurā lūgts izskatīt priekšlikumu novirzīt piešķirto finansējumu 36 185 euro (trīsdesmit
seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) kravas pasažieru lifta modernizācijai pilotprojektam
„Ģimenes ārstu klīnikas izveide Siguldas poliklīnikā” – ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem
piedāvājamo telpu remontam, dome konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu „Par SIA
„Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.6, 32.§) SIA „Siguldas
slimnīca” tika palielināts pamatkapitāls par 73 004 euro (septiņdesmit trīs tūkstoši četri euro),
tajā skaitā 36 185 euro (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) kravas
pasažieru lifta modernizācijai;
2. SIA “Siguldas slimnīca” 2016.gada 18.oktobrī kravas pasažieru lifta šahtā notika negadījums,
kura izmeklēšana joprojām turpinās. Uz izmeklēšanas laiku lifta darbība ir apturēta. Tādējādi
SIA “Siguldas slimnīca” ar 2017.gadā piešķirto finansējumu 36 185 euro (trīsdesmit seši
tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) kravas pasažieru lifta modernizācijai praktiski nav
iespējams izmantot;
3. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Lai nodrošinātu ģimenes
ārstu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA
„Siguldas slimnīca” pilotprojekta „Ģimenes ārstu klīnikas izveide Siguldas poliklīnikā”
ietvaros ir uzsākusi sarunas ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu.
Pilotprojekta ietvaros Siguldas poliklīnikas telpās, otrajā stāvā, ir plānots izveidot brīvprātīgi
apvienojušos ģimenes ārstu klīniku, kurā ir vismaz divas ģimenes ārstu prakses vietas, pediatrs
un vecmāte. SIA „Siguldas slimnīca” ir uzsākusi veikt nepieciešamās darbības, lai varētu
minētajām ārstniecības personām piedāvāt kvalitatīvi izremontētas telpas. SIA “Siguldas
slimnīca” Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā ir veikusi iepirkumu “Siguldas slimnīcas
poliklīnikas remontdarbi ģimenes ārstu klīnikas izveidošanai”, kā rezultātā ir noskaidrots
uzvarētājs no pieciem pretendentiem ar piedāvāto cenu 36 224,87 euro (trīsdesmit seši tūkstoši
divi simti divdesmit četri euro un 87 centi) apmērā. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.
Šim mērķim ir nepieciešami līdzekļi, kurus ir iespējams piešķirt, novirzot ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu „Par SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāla
7

palielināšanu” (prot. Nr.6, 32.§) piešķirtu finansējumu SIA „Siguldas slimnīca”
36 185,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) kravas pasažieru
lifta modernizācijai – kapitālieguldījumu veikšanai. Atbilstoši SIA „Siguldas slimnīca”
2018.gada 17.septembra iesniegumā Nr.1-6/226 „Par slimnīcas lifta pārbūvei paredzētā
finansējuma novirzīšanu poliklīnikas remontiem” minētajam, iztrūkstošo starpību 39,87 euro
(trīsdesmit deviņi euro 87 centi) apmērā SIA ”Siguldas slimnīca” apmaksās no
kapitālsabiedrības līdzekļiem.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Finanšu komitejas
2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 3.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
novirzīt SIA „Siguldas slimnīca” 2017.gadā pamatkapitālā ieguldītos 36 185 euro (trīsdesmit
seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro) kravas pasažieru lifta modernizācijai –
kapitālieguldījumu veikšanai pilotprojekta „Ģimenes ārstu klīnikas izveide Siguldas
poliklīnikā” ietvaros ārstniecības personām piedāvājamām telpām.
4.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanu” apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja L.Ozola-Ozoliņa
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteikto
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam un pamatnostādnēs
paredzēto uzdevumu un pasākumu plānu izpildi, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2015.gada
16.jūlija rīkojumu Nr.393 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.2020.gadam”, noteikti 6.nodaļas „Uzdevumu un pasākumu plāns” 3.2.uzdevumā, kā arī Ministru
kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumos Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”
noteikto nosacījumu ievērošanu, par kuru atbildīgas ir pašvaldības un nepieciešamību nodrošināt
Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 11.novembra rīkojuma Nr.10.-7./111 “Par iekšējās kontroles
sistēmas izveidošanu” 2.punkta nosacījumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 12.§), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Par korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanu”;
2. ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 9.jūnija
rīkojums Nr.10.-7./65 “Par Rokasgrāmatas Siguldas novada pašvaldības valsts amatpersonu
darbībām apstiprināšanu”.
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5.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas
novada pašvaldības budžets 2018.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste, Ekonomikas nodaļas vadītāja A. Strautmane
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
likumu ,,Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.14, 8.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr.2 “Siguldas novada
pašvaldības budžets 2018.gadam””;
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
6.§
Par zemes gabala „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Izskatot Dzīvokļu privatizācijas komisijas priekšlikumu par piesaistītā zemes gabala „Kreiļi 2”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 004 0200, platība 0,335 ha, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, dome konstatē:
1. saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000469913, nekustamā īpašuma (kad. Nr. 8094 004 0200) − zemes vienības
„Kreiļi 2” (kad. apz. 8094 004 0200), Siguldas pagasts, Siguldas novads, 0,335 ha platībā
īpašnieks ir Siguldas novada pašvaldība (žurnāls Nr.300003473559, lēmuma datums:
25.07.2013.);
2. uz šīs zemes vienības atrodas ēku (būvju) nekustams īpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas
(būves kadastra apzīmējuma Nr.8094 004 0029 001), adrese “Kreiļi 2”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads;
3. saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
nosacījumiem, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par
kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju", dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas
lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā
bez atlīdzības.
4. saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, izdevumi 1.punkta norādītā nekustamā
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā sastāda 264,79 euro tajā skaitā:
4.1.
zemes gabala iemērīšanas izmaksas – 212,15 euro (AS „Mērniecības centrs
MC”);
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4.2.
4.3.

kadastra izziņa – 17,07 euro (Valsts Zemes dienests)
kancelejas nodeva par reģistrāciju – 35,57 euro (Valsts kase).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75.panta pirmo, ceturto un astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2018.gada 21.augusta lēmumu (prot. Nr.7, 2.§), kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 4.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. nodot zemes gabalu „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094
004 0200, platība 0,335 ha, īpašumā bez atlīdzības privatizēto dzīvokļu īpašniekiem
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai;
2. dzīvojamās mājas „Kreiļi 2”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, dzīvokļu īpašnieki par
dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, iemērīšanu un
reģistrēšanu zemesgrāmatā par kopējo summu 264,79 euro (divi simti sešdesmit četri eiro un
79 centi) norēķinās atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.[..]

Kopīpašuma
domājamā daļa
512/3008

Dzīvoklis Nr.[..]
Dzīvoklis Nr.[..]
Dzīvoklis Nr.[..]
Dzīvoklis Nr.[..]
Dzīvoklis Nr.[..]

340/3008
644/3008
518/3008
341/3008
653/3008

Summa EUR
45,07
29,93
56,69
45,60
30,02
57,48

7.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 12.punkta atcelšanu
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes gabala
[adrese], nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem” (prot. Nr.1, 12.§), zemes gabalu [adrese], kadastra apzīmējums [numurs],
platība 0,1289 ha, nolemts nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas ar adresi [adrese], privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai;
2. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma „Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai” 12.punktu (prot. Nr.9, 23.§ 12.p.) nolemts slēgt vienošanos ar A.N. par zemes
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gabala [adrese], nodošanu īpašumā atbilstoši privatizētā objekta [adrese], dzīvokļa
Nr.[..] domājamai daļai;
3. vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar A.N. nav noslēgta;
4. A.N. [datums] miris;
5. dzīvokļa īpašums dzīvoklis Nr.[..] [adrese], J.B. pieder uz īpašuma tiesību pamata, kas
2018.gada 5.janvārī ir nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..],
kadastra numurs [..].
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta nolikuma Nr.5/2018
“Siguldas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 5.1.9.apakšpunktu,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2018.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.5, 2.§), kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 6.§), atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai”
12.punktu.
8.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 8.punkta atcelšanu
Ziņo: Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja D.Liepiņa
Dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 8.janvāra lēmumu „Par zemes gabala
[adrese], nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem” (prot. Nr.1, §12), zemes gabalu [adrese], kadastra apzīmējums [numurs],
platība 0,1289 ha, nolemts nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas ar adresi [..], privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai;
2. ar Siguldas novada pašvaldības 2014.gada 2.aprīļa lēmuma „Par zemes gabala nodošanu
īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai”
8.punktu (prot. Nr.8, 14.§) nolemts slēgt vienošanos ar A.Š. par zemes gabala [adrese],
nodošanu īpašumā atbilstoši privatizētā objekta Leona Paegles ielā 4, dzīvokļa Nr.[..]
domājamai daļai;
3. vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar A.Š. nav noslēgta;
4. ir mainījies dzīvokļa īpašnieks. Dzīvokļa īpašums dzīvoklis Nr.[..] [adrese], E.J. pieder
uz īpašuma tiesību pamata, kas 2015.gada 6.maijā ir nostiprinātas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs [..].
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta nolikuma Nr.5/2018
“Siguldas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 5.1.9.apakšpunktu,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2018.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.5, 2.§), kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 6.§), atklāti balsojot, ar 11
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balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai”
8.punktu.
9.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste M.Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (prot.
Nr.14, 1.§) apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk arī – saistošie noteikumi).
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” reorganizāciju” (prot.Nr.16, 38.§) nolemts
reorganizēt Siguldas novada pašvaldības iestādi „Siguldas novada Kultūras pārvalde”. Pamatojoties
uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu ,,Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” (prot.Nr.2, 33.§), ar saistošajiem noteikumiem tiek veiktas izmaiņas pašvaldības
administrācijas struktūrā, papildinot to ar amata vietu ,,datu un informācijas drošības vadītājs”.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 17.maija lēmumu ,,Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikumā Nr.1 „Par atlīdzību Siguldas
novada pašvaldībā”” (prot.Nr.8, 20.§), ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrots pašvaldības
administrācijā struktūrā ietilpstošais izpilddirektora saimnieciskajos jautājumos birojs. Ar
saistošajiem noteikumiem tāpat tiek grozīts datums, no kura Siguldas novada Pašvaldības policija
iegūst pašvaldības iestādes statusu. Ņemot vērā minēto ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos
noteikumos atbilstoši lēmumā norādītajam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 17.§), atklāti balsojot, ar 10
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons,
K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−1 (I.Zagorska ), atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības
nolikums””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.

10.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Debatēs piedalās I.Zagorska, L.Sausiņa.
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Ņemot vērā nepieciešamību pilnveidot Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembra nolikumu Nr.13/2016 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”, ir
izstrādāts jauns nolikums, kas precizē Siguldas novada apbalvojumu saņēmēju loku, Siguldas novada
apbalvojuma veidus, apbalvojuma piešķiršanas nosacījumus, kā arī nolikumā veikti atsevišķi
redakcionāli precizējumi.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada
26.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 4.§) un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 7.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu “Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” pielikumā pievienotajā redakcijā.

11.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu un
21. panta otro daļu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.10, 14.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
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1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam”” saskaņā ar pielikumu;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
12.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu” (prot.Nr.13, 6.§)
izveidota Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk –
Komisija) 5 (piecu) locekļu sastāvā.
Ir saņemts Komisijas priekšsēdētāja Jura Ivara Čivča 14.09.2018. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1.3.10-1/3072) ar lūgumu atbrīvot viņu no Komisijas priekšsēdētāja amata, saglabājot Komisijas
locekļa amatu.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma 8. un 9.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 11.§), atklāti
balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu”
(prot.Nr.13, 6.§) un apstiprināt Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisiju šādā sastāvā:
1.1. Gunta Mūrmane – komisijas priekšsēdētāja;
1.2. Sanda Balode – komisijas locekle;
1.3. Līga Landsberga − komisijas locekle;
1.4. Jeļena Oglobļina – komisijas locekle;
1.5. Juris Ivars Čivčs – komisijas loceklis.
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 5.oktobrī.
13.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja R.Jakupāne
Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija ir saņēmusi Rutas Leišavnieces iesniegumu
ar lūgumu atbrīvot viņu no dalības Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā. Ņemot vērā
iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt izmaiņas Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 61.panta pirmo
daļu un likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, kā arī Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 8.§), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par
Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 7.§) un apstiprināt šādas izmaiņas
Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva Rutu Leišavnieci;
1.2. ievēlēt par komisijas locekli Juridiskās pārvaldes juristi Inesi Lazdāni;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 5.oktobrī.
14.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot D.D., dzīvesvietas adrese [..], 2018.gada 13.septembra iesniegumu ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošās daļas no zemes vienības ar
adresi [..], kopējā platība 2883 m2, kadastra apzīmējums [numurs], iznomāšanu 704/16384 domājamo
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daļu apmērā no kopējās platības, viņas īpašumā esošā dzīvokļa ar adresi [..], uzturēšanai ar vēlamo
nomas termiņu 10 gadi, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
ierakstu Nr.[..], nekustamais īpašums ar kadastra Nr.[..], kas sastāv no zemes vienības ar adresi
[..], platība 2883 m2, kadastra apzīmējumu [numurs], (turpmāk – zemes vienība) ir kopīpašumā ar
uz zemes vienības esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem, no kuras Siguldas novada
pašvaldībai pieder 855/4096 domājamā daļa;
2. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka uz zemes
vienības atrodas dzīvojamā māja ar adresi [..], kadastra apzīmējumu [numurs];
3. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 12.augusta lēmumu “Par
zemesgabala iznomāšanu [adrese]” (prot.Nr.12, 5.§), 2015.gada 18.augustā Siguldas novada
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.2015/626 ar I.Š. par zemes vienības daļas
704/16384 domājamo daļu apmērā iznomāšanu viņas īpašumā esošā dzīvokļa ar adresi [..],
uzturēšanai;
4. saskaņā ar 2015.gada 18.septembra lēmumu (pamats: 2015.gada 9.septembra Pirkuma līgums)
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..],
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.[..], kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar adresi [..], kas ir
704/16384 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu [numurs], ir D.D. īpašumā;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt noteikumu 17.punktā noteikts,
ka apbūvēta zemesgabala nomas maksā gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības,
bet ne mazāka kā 5.punktā noteiktā zemesgabala minimālā nomas maksa gadā, kas ir 28 euro,
savukārt 6.punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu;
6. Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka
pienākums ir maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai
personai piederošas zemes. Ievērojot minēto, pienākums maksāt zemes nomas maksu D.D. radies
no īpašumtiesību reģistrēšanas brīža.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību
noteikumi” 5., 6., 7., un 17.punktiem, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 9.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. ar 2015.gada 18.septembri atzīt par spēkā neesošu 2015.gada 18.augusta Zemes nomas līgumu
Nr. 2015/626 ar I.Š.;
2. iznomāt D.D. daļu 704/16384 domājamo daļu apmērā no zemes vienības ar adresi [..], kopējā
platība 2883 m2, kadastra apzīmējums [numurs], viņas īpašumā esošā dzīvokļa ar adresi [..],
uzturēšanai;
3. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro un PVN gadā. Nekustamā īpašuma nodokli
maksā nomniece;
4. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot vienošanos ar I.Š. par 2015.gada 18.augusta
zemes nomas līguma Nr.2015/626 izbeigšanu un zemes nomas līgumu ar D.D.
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15.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par
Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas
iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un
piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās R.Ādamsons, L.Sausiņa.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides
pārvaldības nodaļas ziņojumu par nepieciešamību grozīt Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās
neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumu “Siguldas novada
pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju
izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) ir apstiprināts lēmumam pievienotais pielikums “Siguldas
novada pašvaldības piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas
novadā”, kurā noteikts vērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt;
2. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu "Par Siguldas novada
pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības daļas Jāņa Poruka ielā 14,
Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanas iespējām ir papildināts ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības
īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu”
(prot.Nr.12, 2.§) apstiprinātais pielikums “Siguldas novada pašvaldības piederošās un
piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”, tajā iekļaujot zemes vienības ar
adresi Jāņa Poruka iela 14, Siguldas, Siguldas novads, daļas ar kadastra apzīmējumiem
801500217208003 un 801500217208005;
3. Zemes pārvaldības likuma 14.pants noteic, ka tiešās pārvaldes iestāde izstrādā tās
valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju
izvērtējumu un, ja nepieciešams, to aktualizē;
4. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa (turpmāk – Īpašumu
nodaļa) atkārtoti ir izvērtējusi zemes vienību “Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, platība 13.77 ha, kadastra apzīmējums 8094 005 0009, “Vidus Nurmiži”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, platība 14.63 ha, kadastra apzīmējums 8094 001 0068, “Lejas
Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 9.99 ha, kadastra apzīmējums 8094
001 0070, “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 3.79 ha, kadastra
apzīmējums 8042 008 0105, “Grunduļi 3”, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 3.17
ha, kadastra apzīmējums 8042 008 0120, “Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
platība 0.33 ha, kadastra apzīmējums 8094 004 0549, “Lauka dzintari” (Pērles), Allažu
pagasts, Siguldas novads, platība 2.9 ha, kadastra apzīmējums 8042 002 0145, “Mežāres
1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 1.8 ha, kadastra apzīmējums 8042 001 0162,
“Lejiņas”, Mores pagasts, Siguldas novads, platība 12.59 ha, kadastra apzīmējums 4266
004 0205, un “Laukāres” (Āres-1), Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 8.4 ha,
kadastra apzīmējums 8094 001 0084, zemes izmantošanas iespējas un konstatējusi, ka
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minēto zemes vienību plānotā (atļautā) izmantošana, saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20, §2) Grafisko daļu, ir lauku zemes (L). Minētās zemes
vienības ir iznomātas lauksaimniecības produkcijas audzēšanai, un tās nav nepieciešamas
pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
5. Īpašumu nodaļa atkārtoti ir izvērtējusi zemes vienības ar adresi Jāņa Poruka iela 4, Sigulda,
Siguldas novads, platība 0.2226 ha, kadastra apzīmējums 8015 002 1716, zemes
izmantošanas iespējas un konstatējusi, ka minētā zemes vienības atļautā (plānotā)
izmantošana, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta
saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20, 2.§)
Grafisko daļu, ir mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), un tā nav nepieciešama pašvaldības
funkciju nodrošināšanai. Par minēto zemes vienību pēdējo divu gadu laikā ir saņemti
vairāki iesniegumi ar ierosinājumu nodot to atsavināšanai;
6. Īpašumu nodaļa ir izvērtējusi zemes vienības ar adresi Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda,
Siguldas novads, platība 0.0238 ha, kadastra apzīmējums 8015 002 1737, un zemes
vienības ar adresi Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0541 ha,
kadastra apzīmējums 8015 002 1717, zemes izmantošanas iespējas un konstatējusi, ka
minētās zemes vienības ir starpgabali, un tās nav nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai;
7. pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sagatavotajiem Nekustama īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem par rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes
vienībām un zemes vienībām, kas nav izmantotas īpašuma tiesību atjaunošanai, Siguldas
novada pašvaldības dome ir pieņēmusi 2018.gada 25.janvāra lēmumu “Par rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes vienību un zemes vienību, kas nav izmantotas īpašuma tiesību
atjaunošanai, piekritību” (prot.Nr.2,1.§.), ar kuru noteikts, ka Siguldas novada pašvaldībai
piekrīt zemes vienība ar adresi Rožu iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, platība 1419 m 2,
kadastra apzīmējums 8015 003 0416, zemes vienība ar adresi Strēlnieku iela 72, Sigulda,
Siguldas novads, platība 6638 m2, kadastra apzīmējums 8015 003 2214, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8094 002 0324, platība 1200 m2, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8094 002 0329, platība 108 m2, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8094
004 0439, platība 9000 m2, zemes vienība ar adresi Avotu iela 15, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, platība 1200 m2, kadastra apzīmējums 8094 004 0465, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8015 003 0083, platība 200 m2, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8094 003 0316, platība 900 m2;
8. saskaņā ar 2017.gada 12.oktobra lēmumu Rīgas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstā Nr.100000497892 (pamats:
2017.gada 26.septembra nekustamā īpašuma maiņas līgumu Nr.2017/1095), zemes
vienība ar adresi Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.4376 ha, kadastra
apzīmējums 8015 002 0076, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
9. saskaņā ar 2018.gada 14.maija lēmumu Rīgas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma ierakstā Nr.777 (pamats: 2018.gada 24.aprīļa
nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.2018/540), zemes vienība ar adresi Institūta iela 3,
Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 0.3013 ha, kadastra apzīmējums 8094
004 0603, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
10. saskaņā ar 2017.gada 12.oktobra lēmumu Rīgas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstā Nr.100000423974 (pamats:
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2017.gada 26.septembra nekustamā īpašuma maiņas līgumu Nr.2017/1095), zemes
vienība ar adresi Rūsiņa iela 17, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.1246 ha, kadastra
apzīmējums 8015 002 2156, vairs nav Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
11. saskaņā ar 2018.gada 13.februāra lēmumu Rīgas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstā Nr.100000423974 (pamats:
2018.gada 31.janvāra pirkuma līgums Nr.2018/95), zemes vienība ar adresi Šveices iela
8B, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0089 ha, kadastra apzīmējums 8015 002 0043,
vairs nav Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
12. saskaņā ar 2017.gada 18.augusta lēmumu Rīgas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstā Nr.100000439879 (pamats:
2017.gada 3.maija pirkuma līgums Nr.2017/584), zemes vienība ar adresi Skolas iela 10A,
Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0207 ha, kadastra apzīmējums 8015 002 2265, vairs
nav Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
13. saskaņā ar 2016.gada 1.augusta lēmumu Rīgas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļas Allažu
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma ierakstā Nr.100000548797 (pamats: Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra lēmums par SIA “SALTAVOTS” kapitāldaļu
palielināšanu), zemes vienība ar adresi Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas
novads, platība 0.1379 ha, kadastra apzīmējums 8042 004 0250, vairs nav Siguldas novada
pašvaldības īpašumā;
14. ar Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra lēmumu “Par zemes ierīcības
projektu apstiprināšanu īpašumam ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”, Siguldas pag.,
Siguldas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0065 sadalīšanai divās
daļās” (prot.Nr.17.§10.) ir sadalīta nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Kalna Nurmiži”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8094 001 0212, esošā zemes vienība 8094
001 0065, platība 26.26 ha, izveidojot divus nekustamos īpašumus: “Kalna Nurmiži”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8094 001 0180, platība 14.11 ha un “Jaunnurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0181, platība 12.15 ha;
15. ar Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada 30.maija lēmumu “Par zemes vienības
sadalīšanu” (prot.Nr.22.§7.), zemes vienība “Daudukalns”, Siguldas pag., Siguldas nov.,
kadastra apzīmējums 8094 002 0150, ir sadalīta divās daļās: zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8094 002 0341, platība 11,1432 ha, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8094 002 0342, platība 13,9023 ha;
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 14.panta pirmo, otro un trešo daļu, kā arī Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 10.§), atklāti balsojot, ar 8
balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−2 (I.Zagorska, R.Ādamsons), nepiedalās−1(U.Mitrevics), dome
nolemj:
1. grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu”
(prot.Nr.12, 2.§) pielikumā “Siguldas novada pašvaldības piederošās un piekrītošās neapbūvētās
zemes vienības Siguldas novadā”, noteikto vērtējumu par iespējām zemi izmantot no
“pašvaldībai” uz “atsavināšanai” šādām zemes vienībām:
1.1. “ Veckreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 13.77 ha, kadastra apzīmējums 8094
005 0009;
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1.2. “Vidus Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 14.63 ha, kadastra apzīmējums
8094 001 0068;
1.3. “Lejas Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 9.99 ha, kadastra apzīmējums
8094 001 0070;
1.4. “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 3.79 ha, kadastra apzīmējums 8042
008 0105;
1.5. “Grunduļi 3”, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 3.17 ha, kadastra apzīmējums 8042
008 0120;
1.6. “Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 0.33 ha, kadastra apzīmējums 8094 004
0549;
1.7. “Lauka dzintari” (Pērles), Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 2.9 ha, kadastra
apzīmējums 8042 002 0145;
1.8. “Mežāres 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 1.8 ha, kadastra apzīmējums 8042 001
0162;
1.9. “Lejiņas”, Mores pagasts, Siguldas novads, platība 12.59 ha, kadastra apzīmējums 4266 004
0205;
1.10.
“Laukāres” (Āres-1), Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 8.4 ha, kadastra
apzīmējums 8094 001 0084;
1.11.
Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.2226 ha, kadastra apzīmējums
8015 002 1716;
1.12.
Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0238 ha, kadastra
apzīmējums 8015 002 1737;
1.13.
Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0541 ha, kadastra apzīmējums
8015 002 1717;
2. iekļaut sarakstā šādas zemes vienības, nosakot, ka zemes vienības tiks izmantotas pašvaldības
funkcijai:
2.1. Strēlnieku iela 72A, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.6638 ha, kadastra apzīmējums 8015
003 2214;
2.2. Raiņa iela 4, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.4376 ha, kadastra apzīmējums 8015 002
0076;
2.3. Institūta iela 3, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 0.3013 ha, kadastra
apzīmējums 8094 004 0603;
2.4. “Jaunnurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 12.15 ha, kadastra apzīmējums
8094 001 0180.
3. iekļaut sarakstā šādas zemes vienības, nosakot, ka zemes vienības tiks izmantotas atsavināšanai:
3.1. Rožu iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.1419 ha, kadastra apzīmējums 8015 003
0416;
3.2. “Kalniņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 0.9000 ha, kadastra apzīmējums 8094
004 0439.;
3.3. Avotu iela 15, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 0.1200 ha, kadastra
apzīmējums 8094 004 0465;
3.4. zemes vienība (starpgabals pie Gāles ielas), platība 0.0108 ha, kadastra apzīmējums 8015 003
0083,
3.5. zemes vienība (starpgabals pie Lāmām), platība 0.0900 ha, kadastra apzīmējums 8094 003
0316;
4. svītrot no saraksta šādas zemes vienības:
4.1. Rūsiņa iela 17, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.1246 ha, kadastra apzīmējums 8015 002
2156;
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4.2. Šveices iela 8B, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0089 ha, kadastra apzīmējums 8015 002
0043;
4.3. Skolas iela 10A, Sigulda, Siguldas novads, platība 0.0207 ha, kadastra apzīmējums 8015 002
2265;
4.4. Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, platība 0.1379 ha, kadastra apzīmējums
8042 004 0250
5. aktualizēt informāciju šādām zemes vienībām:
5.1. “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads;
5.2. “Daudukalns”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
6. apstiprināt sarakstu “Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās
zemes izmantošanas iespēju izvērtējums” saskaņā ar pievienoto pielikumu.
16.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
14.septembra lēmumu (prot.Nr.29, 1.§) par priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Garā ielā 133, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, dome konstatē:
1. nekustamais īpašums Garā ielā 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.8042 001 0283, (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) pieder Siguldas novada
pašvaldībai, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 1.jūnija
lēmumu, saskaņā ar ierakstu Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578737;
2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,0562 ha platībā, kadastra apzīmējums
8042 001 0283;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu „Grafiskā daļa”
un III. sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Nekustamā īpašuma
plānotā (atļautā) izmantošana ir dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorija (DZV);
3. uz zemes vienības atrodas būves, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā, bet kurām Valsts zemes
dienesta kadastra informācijas sistēmā ir piešķirti kadastra apzīmējumi 8042 001 0283 001;
8042 001 0283 002 un 8042 001 0283 003, tās reģistrētas bez kadastrālās vērtības, to
piederība nav noskaidrota un ir nojaucamas;
4. zemes vienībai noteikti šādi apgrūtinājumi:
- 7312020100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkana līnija
– 0,0000 ha;
- 7312030100– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkana līnija
– 0,0022 ha;
5. saskaņā ar Siguldas novada būvvaldes 2015.gada 15.jūlija lēmumu starp Siguldas novada
pašvaldību kā iznomātāju un V.P. kā nomnieku 2015.gada 3.augustā ir noslēgts zemes
nomas līgums Nr.2015/630 par Nekustamā īpašuma nomu uz laiku līdz 2019.gada
12.septembrim ar tiesībām pagarināt līguma darbības termiņu pusēm rakstiski vienojoties;
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6. zemes nomniece V.P. ar savu iesniegumu, kas Siguldas novada pašvaldībā 2018.gada
26.aprīlī reģistrēts ar Nr.5.2.-2/1669, ir ierosinājusi Nekustamo īpašumu nodot
atsavināšanai;
7. saskaņā ar SIA „Invest - Cēsis”, reģ.Nr.44103018948, vērtējumu Nekustamā īpašuma tirgus
vērtība ir 2500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro nulle centi). Nekustamā īpašuma
novērtēšanas izdevumi ir 100 euro (viens simts euro nulle centi) tajā skaitā pievienotās
vērtības nodoklis;
8. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Zemes
vienības kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 1570 euro (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit
euro nulle centi);
9. saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2018.gada 13.septembra Informācija par aprēķināto
zemes vienības vēsturisko kadastrālo vērtību Nr.9-03/762859-2 Zemes vienības kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 275 LVL (divi simti septiņdesmit pieci lati nulle
santīmi), kas saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu ir 391,29 euro (trīs simti
deviņdesmit viens euro divdesmit deviņi centi);
10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Nekustamais
īpašums nav nepieciešams Siguldas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro
daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, kā arī Finanšu komitejas
2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 9.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Garā ielā
133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 001 0283, nosakot, ka tas
nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Noteikt nekustamā īpašuma Garā
ielā 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē
un nosacīto cenu 2600 euro (divi tūkstoši seši simti euro nulle centi);
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garā ielā 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas procedūru;
3. izsoles noteikumos noteikt, ka viena gada laikā no nekustamā īpašumā Garā ielā 133,
Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pirkuma līguma noslēgšanas, pircējam jāveic
būvju nojaukšana.
17.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā ielā 152, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
14.septembra lēmumu (prot.Nr.29, 2.§) par priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada
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pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Garā ielā 152, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, dome konstatē:
1. nekustamais īpašums Garā ielā 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.8042 001 0288, (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) pieder Siguldas novada
pašvaldībai, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 24.marta
lēmumu, saskaņā ar ierakstu Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000565685;
2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,0621 ha platībā, kadastra apzīmējums
8042 001 0288;
3. saskaņā ar Siguldas novada 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”, Nekustamā īpašuma plānotā
(atļautā) izmantošana ir dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorija (DZV);
4. zemes vienība nav apbūvēta;
5. zemes vienībai apgrūtinājumi nav;
6. saskaņā ar SIA „Invest - Cēsis”, reģ.Nr.44103018948, vērtējumu Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība ir 2700 euro (divi tūkstoši septiņi simti euro nulle centi ). Nekustamā
īpašuma novērtēšanas izdevumi ir 100 euro (viens simts euro nulle centi) tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis;
7. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Zemes
vienības kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 1770 euro (viens tūkstotis septiņi simti
septiņdesmit euro nulle centi);
8. saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2018.gada 13.septembra Informācija par aprēķināto
zemes vienības vēsturisko kadastrālo vērtību Nr.9-03/762859-2 Zemes vienības kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 311,00 LVL (trīs simti vienpadsmit lati nulle santīmi),
kas saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu ir 442,51 euro (četri simti četrdesmit divi
euro piecdesmit viens cents);
9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļā noteikts, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums nav nepieciešams Siguldas novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, kā arī Finanšu komitejas
2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 10.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Garā ielā
152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 001 0288, nosakot, ka tas
nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Noteikt nekustamā īpašuma Garā ielā
152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē un
nosacīto cenu 2800 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro nulle centi);
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garā ielā 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, atsavināšanas procedūru.
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18.§
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
25.septembra sēdes lēmumu “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Augšupes” - 2, Plānupē,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu” (prot. Nr.32., 1.§) ar ierosinājumu nodot atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu – [adrese], kadastra Nr.[..], un Ņ.K. 2018.gada 4.jūlija
iesniegumu, dome konstatē:
1. dzīvokļa īpašums [adrese], kadastra Nr.[..], sastāv no dzīvokļa 37,6 m2 platībā un
kopīpašuma domājamām 376/1649 daļām no būves ar kadastra apzīmējums [numurs],
būves ar kadastra apzīmējums [numurs], un zemes ar kadastra apzīmējums [numurs]
(turpmāk – Dzīvokļa īpašums). Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000570286-2 īpašuma tiesības
reģistrētas Siguldas novada pašvaldībai;
2. ar Allažu pagasta padomes (šobrīd Siguldas novada pašvaldība) 1998.gada 20.oktobra
sēdes Nr.23 lēmumu tika nolemts Dzīvokli izīrēt Ņ.K.;
3. starp Allažu pagasta padomi (šobrīd Siguldas novada pašvaldība) kā Izīrētāju un Ņ.K. kā
Īrnieci 1998.gada 7.decembrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par Dzīvokli uz
nenoteiktu laiku. 2013.gada 27.septembrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.2013/807 – grozījumi pie 1998.gada dzīvojamo telpu īres līguma (turpmāk teksta –
Īres līgums);
4. Dzīvokļa īpašumam nav noteikts sociālā dzīvokļa statuss;
5. Ņ.K., izmantojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosināšanas tiesības, iesniedza ierosinājumu par Dzīvokļa īpašuma nodošanu
atsavināšanai;
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā trešajā un ceturtajā daļā
noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai
dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā
ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam
un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa
māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa
māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
7. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5.punktā noteikts, ka, ja dzīvojamās mājas, tās domājamās
daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās
daļas 5.punktā minētās personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek
kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno:
atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju; īrnieka un viņa
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ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu; atsavināmā īpašuma
dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – īres līgumu);
izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību;
8. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2018.gada 21.septembrī
sniegto informāciju Ņ.K. nav īres maksājumu parādu par izīrēto Dzīvokļa īpašumu;
9. 2018.gada 17.septembrī Dzīvokļa īpašumā īrnieka deklarētā ģimenes locekle J.P.
iesniedza bāriņtiesas apliecinājumu par to, ka Dzīvokļa īpašuma tiesības iegūs īrniece
Ņ.K. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem Ņ.K. deklarētā dzīvesvietas adrese ir
[adrese];
10. izskatāmajā gadījumā, konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
11. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja
Dzīvokļa īpašuma novērtēšanu;
12. saskaņā ar SIA “Invest - Cēsis”, reģ.Nr.44103018948, juridiskā adrese Rīgas iela 4,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 2018.gada 24.augusta novērtējumu, Dzīvokļa īpašuma
visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir aprēķināta 2300 euro (divi tūkstoši trīs simti euro).
Dzīvokļa īpašuma novērtēšanas izdevumi − 90 euro (deviņdesmit euro), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis;
13. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Dzīvokļa
īpašuma kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 2483 euro (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit
trīs euro);
14. Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena tiek noteikta − 2390 euro (divi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit euro nulle centi), kas sastāv no iespējamās tirgus vērtības un izdevumiem
par Dzīvokļa īpašuma novērtēšanu 90 euro (deviņdesmit euro), tajā skaitā pievienotās
vērtības nodoklis;
15. ievērojot to, ka Īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, turklāt, no Īres līguma izrietošās
saistības tiek pildītas, līdz ar to nav pamats uzskatīt, ka Dzīvokļa īpašums tuvākā laikā
tiks atbrīvots un tādejādi to iespējams izmantot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmajā daļā 9.apakšpunktā noteikto autonomo funkciju īstenošanai, lai sniegtu palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konkrētajā situācijā pašvaldībai
nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu, kas izīrēts uz nenoteiktu
laiku, un dzīvokļa atbrīvošanu īrnieks neplāno, jo šādu uz nenoteiktu laiku izīrētu
dzīvokli nav iespējams izmantot dzīvokļa jautājumu risināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 9. panta otro daļu, 45.panta trešo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 11.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu − dzīvokļa īpašumu
[adrese], kadastra Nr.[..], kas sastāv no dzīvokļa 37,6 m2 platībā un kopīpašuma
domājamām 376/1649 daļām no būves ar kadastra apzīmējums [numurs], būves ar kadastra
apzīmējums [numurs] un zemes ar kadastra apzīmējums [numurs] par nosacīto cenu 2390
euro (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro nulle centi);
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2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma − dzīvokļa īpašuma
[adrese], atsavināšanas paziņojumu;
3. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai Ņ.K.;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru.

19.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā
“Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 25.septembra
ziņojumu, dome konstatē:
1. atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumam “Par Siguldas
novada pašvaldības piederošās kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13,
35.§) 2018.gada 25.septembrī notika Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas
meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā izsole, kurā
piedalījās pieci dalībnieki;
2. augstāko pirkuma maksu 97700 euro (deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro nulle
centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par kustamas mantas meža cirsmas
nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesībām,
nosolīja SIA “Kavita V”, reģ. Nr.42403009698, juridiskā adrese “Jaunumeri”, Jūdaži, Siguldas
pagasts, Siguldas novads;
3. SIA “Kavita V”, 2018.gada 26.septembrī veica samaksu 97700,00 euro (deviņdesmit septiņi
tūkstoši septiņi simti euro nulle centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, samaksā par
cirtes veikšanas tiesībām tika iekļauts iemaksātais nodrošinājums 6970,00 euro (seši tūkstoši
deviņi simti septiņdesmit euro nulle centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī Finanšu
komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 18.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesību 2018.gada 25.septembra izsoles rezultātu;
2. noslēgt līgumu ar SIA “Kavita V”, reģ.Nr.42403009698;
3. atzīt par pabeigtu kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Kreiļi”, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesību izsoles procesu par labu SIA “Kavita V”,
reģ.Nr.42403009698.
20.§
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Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils
ielā 10, Siguldā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Debatēs izsakās R.Kalvāns.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
20.septembra lēmumu ,,Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas novada Kultūras
centrs”, Pils ielā 10, Siguldā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr.30, 1.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra lēmumu “Par kafejnīcas nomas
tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 23.§) ir apstiprināti Siguldas novada Kultūras centra
kafejnīcas pirmās izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Pirmās izsoles noteikumi);
2. uz izsoli pieteicās divi nomas tiesību pretendenti Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stirna ozolā”
reģ. Nr. 40203140333 un SIA “E.S.SERVICE” reģ. Nr. 40203045255;
3. saskaņā ar Pirmās izsoles noteikumu 24.punktu 2018.gada 20.septembrī Siguldas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija izskatīja nomas tiesību pretendentu
pieteikumos sniegtās ziņas un secināja, ka:
3.1. pretendents − sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stirna ozolā”, reģ.Nr.40203140333
neatbilst Pirmās izsoles noteikumu 19.5.apakšpunktā un 51.punktā noteiktajām prasībām;
3.2. pretendents − SIA “E.S.SERVICE” reģ.Nr.40203045255 neatbilst Pirmās izsoles
noteikumu 19.5.apakšpunktā un 51.punktā noteiktajām prasībām.
4. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Pirmās izsoles noteikumu 24.punktu, iepriekšminētie
nomas tiesību pretendenti netika pielaisti izsolei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23.
un 80. punktu, Kafejnīcas nomas tiesību izsoles noteikumu nekustamajā īpašumā “Siguldas novada
Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā (apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
6.septembra lēmumu “Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras
centrs”, Pils ielā 10, Siguldā izsoles noteikumu apstiprināšanu (prot.Nr.13., 23.§)) 44.1. apakšpunktu,
kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr,14, 21.§), atklāti balsojot,
ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. atzīt 2018.gada 21.septembra nekustamā īpašuma pirmo nomas tiesību izsoli par kafejnīcas
nomas tiesībām nekustamajā īpašumā “Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā,
par nenotikušu;
2. nomas tiesību pretendentiem Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stirna ozolā” un SIA
“E.S.SERVICE” atmaksāt iemaksāto izsoles nodrošinājumu un dalības maksu;
3. organizēt kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas Kultūras centrs”, Pils ielā
10, Siguldā, Siguldas novadā, otro izsoli par kafejnīcas telpām 64,67 m2 platībā nekustamajā
īpašumā “Siguldas Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novads, kad. Nr.8015 002
3325, uz 5 (pieciem) gadiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai;
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4. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību mutiska izsole ar nosacīto nomas maksu
par tirdzniecību 1 (viena) pasākuma laikā –20 euro (divdesmit euro) un pievienotās vērtības
nodoklis 21% apmērā 4,20 euro (četri euro un 20 centi), kas kopā ir 24,20 euro (divdesmit
četri euro un 20 centi);
5. apstiprināt kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā “Siguldas Kultūras centrs”, Pils ielā
10, Siguldā, Siguldas novadā, otrās izsoles noteikumus;
6. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.

21.§
Par iecelšanu amatā
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tukiša
Izsakās A.Keplere.
Debatēs piedalās R.Kalvāns.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldības kompetencē ir pieņemt
darbā un atbrīvot no darba tās vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam lēmumu
iecelt amatā vai atbrīvot no amata pieņem pašvaldības dome.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, kā arī Izglītības un kultūras komitejas
2018.gada 26.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 2.§) un Finanšu komitejas 2018.gada
27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 7.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1.
2.

3.
4.
5.

iecelt par Allažu pamatskolas direktori Ainu Kepleri;
noteikt Ainai Keplerei Allažu pamatskolas direktores amatā mēnešalgu saskaņā ar Siguldas
novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 23.§) “Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas
novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
direktoriem” 2.pielikumu;
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 un darba līguma
noslēgšanas ar A.Kepleri;
ja darba līgums ar A.Kepleri netiek noslēgts viena mēneša laikā no Izglītības un zinātnes
ministrijas saskaņojuma saņemšanas dienas, šis lēmums zaudē spēku.

22.§
Par kārtību, kādā sadala 2018.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tukiša
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Ņemot vērā Ministru kabineta sagatavotajā rīkojumā „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam” paredzēto mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai par periodu no 2018. gada 1. septembra līdz
nākamā gada 31. augustam, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 29.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, likumu „Par
valsts budžetu 2018.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
ievaddaļu, kā arī pamatojoties uz Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 19.§) un Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 26.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.10, 3.§), lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem atbilstošu
darba samaksu no 2018.gada 1.septembra, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. Ministru kabineta rīkojumā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm 2018.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm
2018.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, tai skaitā logopēdu, darba samaksai 148676 euro (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās
izglītības iestādēs uz 2018.gada 1.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pirmskolas izglītības
pedagogu darba kvalitātes piemaksām 2500 euro (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu
vadītāju sniegtās informācijas uz 2018.gada 1.septembri;
2.
Lēmuma 1.punktā paredzētā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā iestādei
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa
EUR
EUR
EUR
1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
28272
760
29032
1.2. Pirmskolas izglītības iestādei „Saulīte”
28096
1405
29501
1.3. Pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
17668
0
17668
1.4. Pirmskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
19328
335
19663
1.5. Pirmskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”
20380
0
20380
1.6. Pirmskolas izglītības iestādei „Tornīši”
18256
0
18256
1.7. Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības
10248
0
10248
grupām
1.8. Mores pamatskolas pirmskolas izglītības
3928
0
3928
grupai
146176
2500
148676
2. Ministru kabineta rīkojumā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm 2018.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 2018.gada 4
mēnešiem (septembris – decembris) 2284 euro (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas), iedalīt pirmskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”;
3. Ministru kabineta rīkojumā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm 2018.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības
iestādēm 2018.gada 4 mēnešiem (septembris – decembris) pašvaldību pamata un vispārējās
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4.

5.

6.

7.

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 1069120 euro (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības
iestādēs uz 2018.gada 1.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes
piemaksām 5072 euro (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt
atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju sniegtās informācijas
uz 2018.gada 1.septembri;
lēmuma 3.punktā paredzētā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā iestādei
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa
EUR
EUR
EUR
3.1. Allažu pamatskolai
54728
0
54728
3.2. Mores pamatskolai
47660
0
47660
3.3. Laurenču sākumskolai
138692
0
138692
3.4. Siguldas 1.pamatskolai
212032
1408
213440
3.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
335636
2476
338112
3.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
275300
1188
276488
1064048
5072
1069120
Ministru kabineta rīkojumā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm 2018.gadam” paredzēto mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu
interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai 2018.gada 4 mēnešiem (septembris –
decembris) 61352 euro (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt
saskaņā ar Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju
sadales komisijas sēdes 2018.gada 26.septembra lēmumu. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu
darba kvalitātes piemaksām 24 euro (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas), sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju
sniegtās informācijas uz 2018.gada 1.septembri;
lēmuma 5.punktā paredzētā mērķdotācija sadalāma šādi:
Darba
Kvalitātes
Kopā iestādei
Izglītības iestāde
samaksa
piemaksa
EUR
EUR
EUR
4.1. Allažu pamatskolai
4308
0
4308
4.2. Mores pamatskolai
1846
0
1846
4.3. Laurenču sākumskolai
7385
0
7385
4.4. Siguldas 1.pamatskolai
6794
24
6818
4.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
11693
0
11693
4.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
8992
0
8992
4.7. Siguldas Mākslu skolai „Baltais
Flīģelis”
4154
0
4154
4.8. Siguldas Sporta skolai
4154
0
4154
4.9. Siguldas novada Jaunrades centram
12002
0
12002
61328
24
61352
Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros, atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

23.§
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Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu
vadītājiem
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tukiša
Deputāts R.Kalvāns paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6.punktu un 9.1. punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, kas nosaka iestādes
vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai izlietot ne vairāk kā 15% no piešķirtās valsts
mērķdotācijas, Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra nolikuma „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā” (prot.Nr.2, 21.§) 39.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 31.augusta rīkojumu Nr.10.-7./107 “Par darba grupas izveidošanu atlīdzības noteikšanai
izglītības iestāžu vadītājiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un ievērojot
Ministru kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumus Nr.1075 ”Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumus Nr.66 ”Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtība”, kā arī
Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 20.§) un Izglītības un kultūras
komitejas 2018.gada 26.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 9.§), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, nepiedalās −1 (R.Kalvāns), dome nolemj:
1. noteikt mēnešalgas Siguldas novada pašvaldības:
1.1. pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. interešu izglītības centra Siguldas novada Jaunrades centra direktoram saskaņā ar 3.pielikumu;
1.4. pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām saskaņā ar 4.pielikumu;
2. lēmuma 1.punktā noteiktās mēnešalgas piemērojamas no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada
31.augustam.

24.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu O.J.
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tukiša
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izveidotā konkursa “Gada balva izglītībā
2018” vērtēšanas komisija ierosina Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā
2018” apbalvošanas ceremonijā apbalvot ar Siguldas novada pašvaldības Atzinību – O.J..
Pateicoties ilggadējai Siguldas 1.pamatskolas skolotājai O.J., Siguldas 1.pamatskolā arī šobrīd
ir visvairāk skolēnu koru – šo dziedāšanas tradīciju gadiem veidojusi mūzikas skolotāja un koru
diriģene O.J. Siguldas 1.pamatskolā skolotāja ir strādājusi no 1968. līdz 2009. gadam – 41 gadu, šajā
laikā ar skolēnu koriem piedalījusies 8 Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, viņas vadītie
kori vairākkārt guvuši augstus apbalvojumus.
Arī patlaban O.J. vada vienu no Siguldas novada koriem – Siguldas kultūras centra ”Siguldas
devons” kori “Teiksma”. Skolotāja gadu piedalās Siguldas un Garkalnes novadu izglītības iestāžu
vokālo ansambļu skates “Balsis” žūrijā, gatavojoties koru skatēm, ar savu padomu palīdz skolotājai
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Evijai Rozenai, kura kopš 2002.gada Siguldas 1.pamatskolā turpina skolotājas O.J. aizsāktās
tradīcijas.
Apbalvojumu piešķiršanas kārtību regulē Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
21.septembrī apstiprinātais (prot. Nr.15, 14.§) nolikums Nr.13 „Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk – Nolikums). Saskaņā Nolikuma 4.pielikuma “Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” organizēšanas kārtība” 8.1.punktu pašvaldības
apbalvojumu “Atzinība” piešķir par mūža ieguldījumu izglītībā –ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
izglītības attīstībā, ja par to ir lēmuši Siguldas novada pašvaldības domes deputāti.
Ņemot vērā augstāk minēto, O.J. ieguldījumu izglītības jomā un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, Apbalvošanas komisijas 2018.gada
25.septembra lēmumu (prot.Nr.1, 1.§), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 26.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 5.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” ilggadējai Siguldas
1.pamatskolas mūzikas skolotājai O.J. par mūža ieguldījumu izglītības jomā;
2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” pasniegt O.J. Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā 2018” apbalvošanas ceremonijā 2018.gada
5.oktobrī.

25.§
Par Mores pamatskolas dalību Erasmus+ projektā
„ INNOVATIVE LEARNING EXPIERENCE FOR AN INCLUSIVE SCHOOL FOR
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS”
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S.Tukiša
2017. gada maijā Mores pamatskolā (turpmāk – skola) notika akreditācijas process, kurā viens
no akreditācijas komisijas ieteikumiem skolai bija veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos.
Skola ņēma vērā akreditācijas komisijas ieteikumu un pieteicās Eiropas Savienības Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību izsludinātajā konkursā. Iesniegtā
projekta nosaukums “Innovative Learning Expierence for an Inclusive School for Children with
Special Education Needs” (turpmāk – projekts), projekta mērķis – inovatīvas pieredzes gūšana, lai
pilnveidotu un attīstītu skolotāju mijiedarbību ar izglītojamiem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
2018. gada 4. septembrī skola saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu par skolas
projekta pieteikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.
Projektam piešķirtais finansējums – 17 285 euro (septiņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit
pieci eiro). Projekta izmaksas 100% apmērā sedz Erasmus+ programma. Pēc līguma noslēgšanas,
finansējuma avansa maksājumu 80% apmērā Valsts izglītības attīstības aģentūra ieskaitīs Siguldas
novada pašvaldības kontā Valsts kasē, atlikušo finansējuma daļu 20% ieskaitīs pēc projekta
īstenošanas un projekta atskaites iesniegšanas Valsts izglītības attīstības aģentūrai.
Projekta finansējums pa gadiem sadalās sekojoši: 2018.gadā 30% no piešķirtā finansējuma 5185,50 euro (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci eiro un 50 centi), 2019.gadā 70% no
piešķirtā finansējuma – 12 099,50 euro (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi eiro un 50 centi).
Projekta paredzamais īstenošanas laiks – no 01.10.2018. līdz 01.09.2019. Projekta ietvaros ir
plānota pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņa projekta partnervalstī Rumānijā, Scoala Gimnaziala
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Magura, kura īsteno kā vispārējās, tā speciālās pamatizglītības izglītības programmas. Projekts
piedāvās iespēju skolas pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs,
uzlabojot un dažādojot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī veidojot
plašāku izpratni par iekļaujošo izglītību citās Eiropas valstīs.
Projekta ietvaros plānots sūtīt piecus skolas pedagogus mobilitātē uz partnervalsti Rumānijā, lai
gūtu profesionālo pieredzi. Pieredzes apmaiņā dosies arī desmit skolas izglītojamie, lai iepazītos ar
mācību procesu Rumānijā, kā arī iegūtu neatsveramu kultūras pieredzi. Savukārt Rumānijas pedagogi
un skolēni viesosies Mores pamatskolā, tādējādi gūstot labas prakses piemērus par iekļaujošo izglītību
Latvijā.
Ņemot vērā minēto un Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam mērķi “Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti”,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21. punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam Rīcības
plāna rīcību Nr. 1 “Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību” un Izglītības nozares
attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam mērķi “Daudzveidīgas un kvalitatīvas vispārējās izglītības
pieejamība”, kā arī saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 26.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.10, 1.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Mores pamatskolas dalību projektā “Innovative learning expierence for an inclusive
school for children with special education needs”, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības
finansējuma. Projekta iesniedzējs – Mores pamatskola;
2. noteikt, ka līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta realizēšanu slēdz Mores
pamatskola;
3. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēt priekšfinansējumu 20% procentu
apmērā, jeb kopsummā 3 457,00 euro projekta vadības, ceļa izdevumu un uzturēšanās
izdevumu segšanai;
4. noteikt Mores pamatskolas direktori T.Blūmu par atbildīgo projekta realizācijās un
uzraudzībā.
Pielikumā: Valsts izglītības attīstības aģentūras 04.09.2018. Lēmums Nr. 8.-11.1/5944 par
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta Nr.2018-1LV01-KA229-04975_1 apstiprināšanu uz 9 lapām.
26.§
Par lokālplānojuma projekta “Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt
funkcionālo zonējumu, nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Izskatījusi lokālplānojuma izstrādes vadītāja R. Lipsberga 2018. gada 25. septembra vadības
ziņojumu, dome konstatē:
1. saskaņā ar 2018. gada 12. jūlija Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par lokālplānojuma
projekta “Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu,
nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 10, 14.§) ir nodota publiskai apspriešanai izstrādāta
lokālplānojuma redakcija, noteikts publiskās apspriešanas termiņš un uzdots izstrādātājam
sagatavot paziņojumu publikācijai presē un interneta vietnē, nosūtīt rakstisku paziņojumu
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lokālplānojumā iesaistītajiem un piegulošajiem zemju īpašniekiem, kā arī iesniegt lokālplānojuma
projektu institūcijām atzinuma saņemšanai;
publiskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 14. augustam, kuras laikā
2018.gada 6. augustā ir notikusi sabiedrības līdzdalības sapulce, kā arī 2018. gada 14. augustā ir
notikusi sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem;
saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otro daļu lokālplānojumā var detalizēt
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80. un 82. punktu, izstrādes vadītājs sagatavo
ziņojumu par lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar izstrādātāja sagatavoto lokālpānojuma
projekta redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē, kas pieņem lēmumu par
lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
kur publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām;
SIA “KB Architecture”, reģistrācijas Nr. 40103758048, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 415, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 ir iesniegusi vienu satiksmes organizācijas variantu
lokālplānojuma publiskai apspriešanai – saglabāt spēkā esošo sarkano līniju robežas un
pašvaldības autoceļa Nr. 9427 (P8-Pelītes) daļā veidot jaunu pievienojumu ar diviem iebraukšanas
vārtiem tehniskās apbūves (TA1) teritorijā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 24. panta otro daļu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 80., 82. punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 27.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 12.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai lokālplānojuma projektu “Kreiļi”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu četras nedēļas no informācijas publikācijas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.sigulda.lv;
2. lokālplānojuma izstrādātājam iesniegt izstrādes vadītājam paziņojumu par 1. punktā
minētā lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi
ievietošanai Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un publicēšanai
laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze”;
3. izstrādes vadītājam nosūtīt rakstisku paziņojumu lokālplānojumā iesaistīto un piegulošo
zemju īpašniekiem par 1. punktā minētā lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu;
4. lokālplānojuma izstrādes vadītājam 1 nedēļas laikā ievietot paziņojumu par
lokālplānojuma publisko apspriešanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(turpmāk - TAPIS);
5. lokālplānojuma izstrādātājam iesniegt lokālplānojuma projektu institūcijām atzinuma
saņemšanai;
6. trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas lokālplānojuma izstrādes vadītājam vienoties ar
izstrādātāju par sanāksmes organizēšanu, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, kā arī ievietot informāciju par sanāksmes
norises laiku TAPIS, bet ne vēlā kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.
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Pielikums:
Nr.1. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja R. Lipsberga 2018. gada 25. septembra vadības ziņojums
„Par lokālplānojuma projekta “Kreiļos”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt noteikto
funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA), turpmāko virzību”.
Nr.2. Lokālplānojuma projekts.
27. §
Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar
mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo
zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritoriju (DzM), nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Izskatījusi SIA “KB Architecture”, reģ. nr. 40103758048 valdes priekšsēdētāja un arhitekta
Kārļa Bedrīša iesniegumu, kurā izteikts lūgums izskatīt izstrādāto lokālplānojumu un virzīt to
atkārtotai publiskajai apspriešanai, kā arī lokālplānojuma izstrādes vadītāja R. Lipsberga 2018.gada
19. septembra vadības ziņojumu, dome konstatē:
1. saskaņā ar 2018. gada 6. septembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības domes 2018. gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr. 16. “Lokālplānojuma
zemes vienībām ar adresi Noliktavu iela 1c un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novadā, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 13, 9.§) ir nolemts
pilnveidot lokālplānojuma projektu;
2. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otro daļu lokālplānojumā var detalizēt
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;
3. saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80. un 82. punktu, izstrādes vadītājs sagatavo
ziņojumu par lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar izstrādātāja sagatavoto lokālplānojuma
projekta redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē, kas pieņem lēmumu par
lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
kur publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 24. panta otro daļu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 80., 82. punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 27.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.10, 13.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojuma projektu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1,
Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P)
teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nosakot publiskās
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apspriešanas termiņu četras nedēļas no informācijas publikācijas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.sigulda.lv;
lokālplānojuma izstrādātājam iesniegt izstrādes vadītājam paziņojumu par 1. punktā
minētā lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi
ievietošanai Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un publicēšanai
laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze”;
lokālplānojuma izstrādātājam nosūtīt rakstisku paziņojumu lokālplānojumā iesaistīto un
piegulošo zemju īpašniekiem par 1. punktā minētā lokālplānojuma projekta publisko
apspriešanu;
lokālplānojuma izstrādes vadītājam vienas nedēļas laikā ievietot paziņojumu par
lokālplānojuma publisko apspriešanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(turpmāk - TAPIS);
lokālplānojuma izstrādātājam iesniegt lokālplānojuma projektu institūcijām atzinuma
saņemšanai;
trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas lokālplānojuma izstrādes vadītājam vienoties ar
izstrādātāju par sanāksmes organizēšanu, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā
saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, kā arī ievietot informāciju par sanāksmes
norises laiku TAPIS, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Pielikums:
Nr.1. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja R. Lipsberga 2018. gada 19. septembra vadības ziņojums
„Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi
grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no
Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju
(DzM), turpmāko virzību”;
Nr.2. Lokālplānojuma projekts.
Tiek izteikts priekšlikums darba kārtības jautājumus Nr.28 −Nr.31 izskatīt reizē un lēmumus pieņemt
vienā balsojumā.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
1) darba kārtības jautājumus Nr.28. −Nr.31 izskatīt reizē;
2) lēmumu par darba kārtības jautājumiem Nr.28−Nr.31 pieņemt vienā balsojumā.
28.§
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
21.septembra ziņojumu, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Muižas
koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 3.izsoles atzīšanu par
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nenotikušu daļā un 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 23.§) (turpmāk - Lēmums)
ir apstiprināti “Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību 4.izsoles noteikumi” (turpmāk – Ceturtās izsoles noteikumi);
2. atbilstoši Lēmumam 2018.gada 21.septembrī notika nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”,
1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, izvietoto darbnīcu Nr.4. un Nr.8 nomas tiesību
izsole;
3. augstāko nomas maksu 4,60 euro (četri euro sešdesmit centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru)
mēnesī un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir 0,97 euro (deviņdesmit septiņi centi),
kopā 5,57 euro (pieci euro piecdesmit septiņi centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī:
3.1.par darbnīcu Nr.4 (kas sastāv no telpas 22,5 m2 platībā) nosolīja R.B., personas kods [..];
3.2.par darbnīcu Nr.8 (kas sastāv no telpas 19,90 m2 un 31,60 m2 , palīgtelpas 1,60 m2, 1,50 m2
un 2,70 m2 platībā) nosolīja SIA “PIM”, vienotais reģistrācijas Nr.40103517086.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada
27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 13.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā,
izvietoto darbnīcu Nr.4 un Nr.8 nomas tiesību 2018.gada 21.septembra izsoles rezultātus;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, izvietotās:
2.1 darbnīcas Nr.4 (kas sastāv no telpas 22,5 m2 platībā) nomu ar R.B., personas kods [..];
2.2.darbnīcas Nr.8 (kas sastāv no telpas 19,90 m2 un 31,60 m2 , palīgtelpas 1,60 m2, 1,50 m2 un 2,70
m2 platībā) nomu ar SIA “PIM”, vienotais reģistrācijas Nr.40103517086.
29.§
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību ceturtās izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
21.septembra ziņojumu, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Muižas
koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 4.izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 24.§) (turpmāk − Lēmums) ir apstiprināti “Nekustamā īpašuma
“Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 4.izsoles
noteikumi” (turpmāk – Ceturtās izsoles noteikumi);
2. atbilstoši Lēmumam 2018.gada 21.septembrī notika nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”,
2.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, izvietoto koprades telpu 171,7 m2 platībā nomas
tiesību izsole;
3. augstāko nomas maksu 4,60 euro (četri euro sešdesmit centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru)
mēnesī un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir 0,97 euro (deviņdesmit septiņi centi),
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kopā 5,57 euro (pieci euro piecdesmit septiņi centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī nosolīja
SIA “PIM”, vienotais reģistrācijas Nr.40103517086.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.,
23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada 27.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 14.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav,
atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt, nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, izvietoto koprades telpu nomas tiesību 2018.gada 21.septembra izsoles
rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, 2.stāvā izvietoto koprades telpu 171,70 m2 platībā nomu ar SIA “PIM”,
vienotais reģistrācijas Nr.40103517086.

30.§
Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, 2.darbnīcas, Pils iela 16, Siguldā,
Siguldas novadā, nomas tiesību pirmās izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
21.septembra ziņojumu, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma
“Tirdzniecības – biroja ēka”, Darbnīcas Nr.2, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu
un nomas tiesību 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 25.§) (turpmāk - Lēmums) ir
apstiprināti “Nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, Darbnīcas Nr.2, Pils iela 16,
Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 1.izsoles noteikumi” (turpmāk – Izsoles noteikumi);
2. atbilstoši Lēmumam 2018.gada 21.septembrī notika nekustamā īpašuma Tirdzniecības – biroja
ēka”, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, izvietotās darbnīcas Nr.2, kas sastāv no telpas 23,5
m2 un palīgtelpas 1,9 m2 platībā nomas tiesību izsole;
3. augstāko nomas maksu 8,20 euro (astoņi euro divdesmit centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru)
mēnesī un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir 1,72 euro (viens euro septiņdesmit divi
centi), kopā 9,92 euro (deviņi euro deviņdesmit divi centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī
nosolīja M.L., kods Nodokļu maksātāju reģistrā [..].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada
27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 15.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas
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novadā, izvietotās Darbnīcas Nr.2 telpu nomas tiesību 2018.gada 21.septembra izsoles
rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības – biroja ēka”, Pils iela 16,
Siguldā, Siguldas novadā, izvietotās Darbnīcas Nr.2 telpu 23,5 m2 un palīgtelpas 1,9 m2
platībā nomu ar M.L., kods Nodokļu maksātāju reģistrā [..].
31.§
Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas
tiesību ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
21.septembra ziņojumu, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Radošā
darbnīca” 1.stāva nomas tiesību 4.izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 26.§) (turpmāk
- Lēmums) ir apstiprināti “Nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību 4.izsoles noteikumi” (turpmāk– Ceturtās izsoles noteikumi);
2. atbilstoši Lēmumam 2018.gada 21.septembrī notika nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils
iela 16, Sigulda, Siguldas novads, 1.stāvā izvietoto darbnīcu Nr.1., Nr.2 un Nr.3 nomas tiesību
izsole;
3. augstāko nomas maksu 4,60 euro (četri euro sešdesmit centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru)
mēnesī un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir 0,97 euro (deviņdesmit septiņi centi),
kopā 5,57 euro (pieci euro piecdesmit septiņi centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī:
3.1.par darbnīcu Nr.1 (kas sastāv no telpas telpas 27,4 m2, terase 8,0 m2 platībā) nosolīja SIA
“Creative Embassy”, vienotais reģistrācijas Nr.40203169466;
3.2.par darbnīcu Nr.2 (kas sastāv no telpas 10,6 m2 platībā) nosolīja SIA “Creative Embassy”,
vienotais reģistrācijas Nr.40203169466;
3.3.par darbnīcu Nr.3 (kas sastāv no telpas 26,2 m2 platībā) nosolīja SIA “Creative Embassy”,
vienotais reģistrācijas Nr.40203169466.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2018.gada
27.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 16.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt, nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
1.stāvā izvietoto darbnīcu Nr.1., Nr.2 un Nr.3 nomas tiesību 2018.gada 21.septembra izsoles
rezultātus;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas
novads, 1.stāvā izvietoto darbnīcu: Nr.1 (kas sastāv no telpas telpas 27,4 m2, terase 8,0 m2
platībā); Nr.2 (kas sastāv no telpas 10,6 m2 platībā); Nr.3 (kas sastāv no telpas 26,2 m2 platībā),
nomu ar SIA “Creative Embassy”, vienotais reģistrācijas Nr.40203169466.
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32.§
Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem
Ziņo: Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte
Izskatījusi SIA „Wesemann – Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža 109, Siguldas, Siguldas novads, 2014.gada 1.oktobra iesniegumu par patērēto
siltumenerģijas parādu apmaksu Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem, dome
konstatē:
1. ir izveidojušies parādi par patērēto siltumenerģiju šādos Siguldas novada pašvaldībai
piederošajos dzīvokļos:
1.1.[adrese] saskaņā ar SIA „Wesemann – Sigulda” izrakstīto rēķinu Nr.587-1808, parāda apmērs
441,60 euro (četri simti četrdesmit viens euro un 60 centi);
1.2. [adrese], saskaņā ar SIA „Wesemann – Sigulda” izrakstīto rēķinu Nr.1604-1808, parāda apmērs
512.86 euro (pieci simti divpadsmit euro un 86 centi);
2. kopējā parāda summa par šī lēmuma 1.punktā minētajiem dzīvokļiem sniegtajiem siltumenerģijas
pakalpojumiem ir 954,46 euro (deviņi simti piecdesmit četri euro un 46 centi);
3. lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā minētie dzīvokļu īpašumi pieder Siguldas novada
pašvaldībai:
3.1.īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..], kas atrodas [adrese], ir reģistrētas Rīgas rajona Zemesgrāmatu
nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs [..];
3.2.īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..], kas atrodas [adrese], pieder pašvaldībai, ir reģistrētas Rīgas
rajona Zemesgrāmatas nodaļas nodalījuma Nr. [..], kadastra numurs [..];
4. saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa dzīvojamo telpu īres līgumu, dzīvoklis Nr.[..], kas atrodas [adrese],
ir izīrēts I.B.;
5. Saskaņā ar 2017.gada 2.oktobra dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.2017/1180, dzīvoklis Nr.[..], kas
atrodas [adrese], ir izīrēts A.A.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka minēto dzīvokļu īrnieki nav godprātīgi pildījuši savas
saistības un nav norēķinājušies par saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem, 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
“Wesemann-Sigulda” puses pret Siguldas novada pašvaldību, kā dzīvokļu īpašnieku, kā arī
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1,11.3, 12.pantu, likuma „Par pašvaldībām“
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 31.pantu un 33.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, ar 11
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, parādus par patērēto
siltumenerģiju par Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem kopā finanšu
līdzekļus 954,46 euro (deviņi simti piecdesmit četri euro un 46 centi) apmērā, tai skaitā finanšu
līdzekļus 441.60 euro (četri simti četrdesmit viens euro un 60 centi) apmērā par dzīvokli Nr.[..]
[adrese], un finanšu līdzekļus 512,86 euro (pieci simti divpadsmit euro un 86 centi) apmērā
par dzīvokli Nr.[..] [adrese];
2. Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļu veikt procesuālās darbības parādu piedziņai un izvērtēt prasības celšanas
iespējas par to personu izlikšanu no dzīvojamām telpām, kuras ilgstoši neveic maksājumus;
3. līdzekļus paredzēt no Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai paredzētajiem
budžeta līdzekļiem, struktūrvienība 6226.
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33.§
Par Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu salidojuma maksas
pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors R.Kalvāns
Viedokli izsaka T.Krūmiņa.
Debatēs izsakās I.Zagorska.
Šā gada 10.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas (turpmāk – iestāde) telpās K.Barona ielā 10,
Siguldā tiek organizēts iestādes 100 gadu jubilejas absolventu salidojums (turpmāk – pasākums).
Plānotais viesu skaits ir 1000 cilvēki. Par godu šim pasākumam iestāde ir izdevusi jubilejas atmiņu
grāmatu, ar kuru pirmo reizi ir apkopota iestādes vēsture, sasniegumi un absolventu atmiņas.
Lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi un saistīto finanšu līdzekļu apriti atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, un ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmajā punktā noteikto, ka “publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu”, un ņemot vērā, ka iestādē ēdināšanas pakalpojums pasākuma viesiem nav pieejams,
nepieciešams: noteikt maksu telpām, kuras paredzēts iznomāt uz pasākuma laiku ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai, apstiprināt dalības maksu viesiem pasākumā un tirdzniecības cenu
iestādes jubilejas atmiņu grāmatai.
Ņemot vērā minēto, iestādes un Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes veiktos
aprēķinus iestādes norādītajiem maksas pakalpojumiem pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, kas nosaka, 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”, 21.panta 14.punktu b) un g) apakšpunktu, kas nosaka, ka “dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: (..) noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības
dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), (..) citiem pakalpojumiem”, 31.pantu, kas nosaka, ka
“domes var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi
pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes
deputātiem”, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 4.4.punktu, kas nosaka, ka “šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas var
nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja nomas objektu
iznomā īslaicīgi – ne ilgāk par 10 dienām gada laikā vienai personai, ja iznomāšana nav pretēja
sabiedrības interesēm”, 5.punktu, kas nosaka, ka “nomas objektu iznomājot šo noteikumu 4. punktā
minētajiem mērķiem, nomas maksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldību domes, citas
atvasinātas publiskas personas apstiprinātā nomas pakalpojumu maksas cenrādī noteiktajai nomas
maksai vai neatkarīga vērtētāja vērtējumam (..)”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,),
pret−nav, atturas−nav, nepiedalās −2 (U.Mitrevics, J.Strautmanis), dome nolemj:
1.

apstiprināt vienreizēju dalības maksu Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu
salidojumā 8,26 euro (astoņi euro un 21 cents) ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas
ir 1,74 euro (viens euro un 74 centi), kas kopā ir 10 euro (desmit euro un nulle centi) katram
viesim;
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2.

3.

apstiprināt Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas atmiņu grāmatas tirdzniecības cenu
8,93 euro (astoņi euro un 93 cents) ar pievienotās vērtības nodokli 12% apmērā, kas ir 1,07 euro
(viens euro un 7 centi), kas kopā ir 10 euro (desmit euro un nulle centi);
noteikt nomas maksu Siguldas Valsts ģimnāzijas telpām ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai pasākuma laikā 40 euro (četrdesmit euro un nulle centi) ar pievienotās vērtības
nodokli 21% apmērā, kas ir 8,40 euro (astoņi euro un 40 centi), kas kopā ir 48,40 euro
(četrdesmit astoņi euro un 40 centi). Nomas laiks no laiks no 18:00 (10.11.2018.) līdz 02:00
(11.11.2018.).

34.§
Par dalību Eiropas Savienības fondu darbība programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai"
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Debatēs izsakās K.Leitāne.
2018./2019.m.g. no Siguldas novada projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai", turpmāk – projekts, piedalās Siguldas pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola un
Mores pamatskola. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5.
līdz 12. klasei. Mērķa grupā neietilpst profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības
programmu izglītojamie. Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši 2016. gada 12. jūlijā (prot. Nr.
35, 26. §) izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros pilnībā
finansē izglītojamā individuālajā atbalsta pasākumu plānā iekļautās pozīcijas, t.sk. ēdināšanu, izņemot
gadījumus, kad to nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem, individuālās pedagogu, speciālo
pedagogu, psihologu konsultācijas, ergoterapeitu, surdotulku, fizioterapeita pakalpojumus. Projekta
realizācijā pašvaldības budžeta līdzekļi nav paredzēti. Projekta īstenošana norit līdz 2022.gada
31.decembrim.
Projekta pieteikuma ietvaros skolas sagatavoja esošās situācijas aprakstus par pēdējiem trim
gadiem. Balstoties uz tiem, izveidots kopējs esošās situācijas apraksts Siguldas novada trīs izglītības
iestādēs un preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai.
2018.gada 1.oktobrī izstrādātie dokumenti nosūtīti projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" IKVD reģionālajam pārstāvim, uz ko saņemts
apstiprinājuma e-pasts par gatavību slēgt līgumu ar Siguldas novada pašvaldību par projekta
īstenošanu.
Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" finansēšanai visā valsts
teritorijā ir 34 476 965 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 29 305 420 euro un valsts
budžeta finansējums – 5 171 545 euro. Prognozētais attiecināmais finansējums uz 1 izglītojamo
semestrī ir 500 euro. 2018.gadā 40000 euro (četrdesmit tūkstoši euro), 2019.gadā 90000 euro
(deviņdesmit tūkstoši euro), 2020.gadā 95000 euro (deviņdesmit pieci tūkstoši euro), 2021.gadā
95000 euro (deviņdesmit pieci tūkstoši euro), 2022.gadā 90000 euro (deviņdesmit tūkstoši euro). No
pašvaldības budžeta līdzekļiem nepieciešams paredzēt priekšfinansējumu 2018.gadā 10000 euro
(desmit tūkstoši euro), 2019.gadā 10000 euro (desmit tūkstoši euro), 2020.gadā 10000 euro (desmit
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tūkstoši euro) un 2021.gadā 10000 euro (desmit tūkstoši euro). Projekta izmaksas 100% apmērā sedz
Izglītības kvalitātes valsts dienests no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–
2024.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 1 “Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību”
un Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam mērķi “Daudzveidīgas un kvalitatīvas
vispārējās izglītības pieejamība”, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, D.Dukurs,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. piedalīties projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kas tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma;
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā paredzēt priekšfinansējumu 2018.gadā 10000 euro
(desmit tūkstoši euro), 2019.gadā 10000 euro (desmit tūkstoši euro), 2020.gadā 10000 euro
(desmit tūkstoši euro) un 2021.gadā 10000 euro (desmit tūkstoši euro);
3. Finanšu pārvaldei nodrošināt projekta finanšu līdzekļu uzskaiti un maksājumu veikšanu no
projektam paredzētajiem finanšu līdzekļiem;
4. noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu Izglītības pārvaldes projektu vadītāju Gunitu
Romanovsku.
Pielikumā:
1. Situācijas apraksts pašvaldībā par pēdējiem trim gadiem uz 4 lapām;
2. Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā
vai profesionālās izglītības iestādē uz 3 lapām;
3. Informatīvs materiāls par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” uz 1 lapas.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.25.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018.gada 1.novembrī. Par konkrētu laiku tiks savlaicīgi paziņots.
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Anna Kalniņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumus Nr.1 ,, Par SIA
“SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu”, Nr.15 ,,Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības
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domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās
neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā “Siguldas novada
pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā” un Nr.33 ,, Par
Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas absolventu salidojuma maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”.
** Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 17.punktu domes priekšsēdētāja vietniece paraksta
domes sēdes lēmumus Nr.1 ,, Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu”, Nr.15 ,,Par
grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju
izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās
neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā” un Nr.33 ,, Par Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu
jubilejas absolventu salidojuma maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
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