2018.gada 1.novembrī

Siguldā

Nr.15

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Rūdolfs Kalvāns, Līga Sausiņa, Eva Viļķina, Indra Ozoliņa, Mārtiņš Zīverts, Ivo
Alksnis, Elīna Gruzniņa, Inese Zagorska, Reinis Ādamsons, Katrīna Leitāne, Jānis Strautmanis, Ņina
Balode.
Nepiedalās: Dainis Dukurs (noslogojuma darbā dēļ), Jānis Zilvers (noslogojuma darbā dēļ).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Jeļena Zarandija,
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele, izpilddirektora vietniece Diāna Vītola,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere, Juridiskās pārvaldes juriste Sanda Balode, nekustamā
īpašuma speciāliste Revita Jakupāne, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja Rudīte Bete, Siguldas
Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” direktora p.i. Jolanta Bimbere, iekšējā tiesiskuma un lietdrerības
auditore Laura Līne, Juridiskās pārvaldes vadītāja Tatjana Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste
Madara Skrastiņa, nekustamā īpašuma speciāliste Gunta Mūrmane, vecākais datortīklu administrators
Dzintars Strads, Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste/ekonomikas nodaļas vadītāja Anita
Strautmane, izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Andis Ozoliņš
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēde atklāta plkst.15.10.
Darba kārtība:
1. Par 2018.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas pasākuma maksas pakalpojumu
apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā ,,Par
siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem” (prot.Nr.14, 32.§).
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
5. Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu.
6. Par telpas daļas iznomāšanu VAS ,,Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
7. Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.

8. Par zemes iznomāšanu.
9. Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”,
Pils ielā 10, Siguldā, otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu.
10. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā
,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
11. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406,
valsts reģistrācijas Nr.FB566, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82, valsts
reģ.Nr.T395LD, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen
Touran, valsts reģistrācijas Nr.HD4248, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
15. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu
otrās atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
16. Par nekustamā īpašuma Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 1.izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
18. Par grozījumiem 2017.gada 1.marta domes sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Kultūras
pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu
cenrādī (prot. Nr. 4, 28.§).
19. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
20. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un
konkursa izsludināšanu.
21. Par izmaiņām nolikumā ,,Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada
kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” un
konkursa komisijas izveidošanu.
22. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu.
23. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu
nominācijā ,,Goda novadnieks”.
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā ,,Dienesta
viesnīca, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”.
Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar 2
(diviem) papildjautājumiem: Nr.25 ,,Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība
nominācijā ,,Gada novadnieks”” un Nr.26 ,, Par Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikuma
apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, nepiedalās −1
(E.Gruzniņa), dome nolemj:
papildināt darba kārtību ar 2 (diviem) papildjautājumiem:
25. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
26. Par Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu.
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1.§
Par 2018.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas pasākuma maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Ziņo: Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
Debatēs izsakās I.Zagorska, R.Kalvāns.
Šā gada 22.decembrī P/A ,,Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk – iestāde) Siguldas novada
Kultūras centra ,,DEVONS” telpās organizēs novada uzņēmēju gada balvas pasākumu (turpmāk –
pasākums). Plānotais viesu skaits ir 240 cilvēki.
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”, nepieciešams apstiprināt dalības maksu viesiem pasākumā, kas tiks izmantota pasākuma
izdevumu segšanai.
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”, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15,
20.§), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−1
(I.Zagorska), dome nolemj:
apstiprināt vienreizēju dalības maksu Uzņēmēju gada balvas pasākumā 20,00 euro (divdesmit
euro un 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas ir 4,20 euro (četri euro un 20
centi), kas kopā ir 24,20 euro (divdesmit četri euro un 20 centi) katram viesim;
2.
noteikt, ka no šī lēmuma 1.punktā noteiktās maksas ir atbrīvojami:
2.1. 2018.gada Siguldas novada Uzņēmēju gada balvas nominanti;
2.2. uzņēmēji (viens uzņēmuma pārstāvis), kuri 2018.gadā sadarbojušies ar Siguldas novada
pašvaldību skolēnu nodarbinātības projektā;
2.3. uzņēmēji (viens uzņēmuma pārstāvis), kuriem ir spēkā esošs sadarbības līgums ar Siguldas
novada pašvaldību par ID karšu programmas īstenošanu;
2.4. uzņēmēji (viens uzņēmuma pārstāvis), kuri ir preču zīmes ,,Radīts S!guldā” programmas
dalībnieki.
1.

2.§
Par Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja N.Millere
Izskatījusi Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Sociālās komitejas 2018.gada
25.oktobra atzinumu (prot. Nr.8, 1.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
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R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksu pievienotajā redakcijā.

3.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā ,,Par
siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem” (prot.Nr.14, 32.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste M.Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 4.oktobrī pieņēma lēmumu ,,Par siltumenerģijas
parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem” (prot.Nr.14, 32.§). Saņemot papildu informāciju no SIA
„Wesemann – Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā adrese Pulkveža Brieža 109,
Siguldas, Siguldas novads, kā arī 2018.gada 5.oktobra izrakstītos SIA ,,Wesemann - Sigulda” rēķinus
par patērēto siltumenerģiju, konstatēts, ka nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā ,,Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem”
(prot.Nr.14, 32.§), labojot tajā pārrakstīšanās kļūdas, proti, atbilstoši saņemtajai papildu informācijai
precizēt lēmuma tekstā siltumenerģijas parādu summas, attiecīgi arī kopējo parāda summu, kā arī
precizēt atsevišķa dzīvokļa adresi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka minēto dzīvokļu īrnieki nav godprātīgi pildījuši savas
saistības un nav norēķinājušies par saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem, kā arī to, ka Dzīvokļa
īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvokļa
lietošanu, norēķiniem ir atbildīgs dzīvokļu īpašnieks, un lai netiktu celtas finansiāla rakstura
pretenzijas no SIA ,,Wesemann-Sigulda” puses pret Siguldas novada pašvaldību kā dzīvokļu
īpašnieku, kā arī pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 11.3. un 12.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 16.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra lēmumā
,,Par siltumenerģijas parādu nomaksu pašvaldības dzīvokļiem” (prot.Nr.14, 32.§)”:
1. izteikt konstatējošās daļas 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,1.1. [..], saskaņā ar SIA „Wesemann – Sigulda” izrakstīto rēķinu Nr.587-1809, parāda
apmērs 474,45 EUR (četri simti septiņdesmit četri euro un 45 centi);”;
2. izteikt konstatējošās daļas 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,1.2. [..], saskaņā ar SIA „Wesemann – Sigulda” izrakstīto rēķinu Nr.1584-1809, parāda
apmērs 529,42 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro un 42 centi);”;
3. izteikt konstatējošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
,,2. kopējā parāda summa par šī lēmuma 1.punktā minētajiem dzīvokļiem sniegtajiem
siltumenerģijas pakalpojumiem ir 1003,87 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 87 centi);”;
4. izteikt konstatējošās daļas 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,3.2. īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..], kas atrodas [..], pieder pašvaldībai, ir reģistrētas
Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļas nodalījuma Nr.1184 12, kadastra Nr. [..];”;
5. izteikt konstatējošās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
,,5. Saskaņā ar 2009.gada 5.maijā dzīvojamo telpu īres līgumu dzīvoklis Nr.[..], kas atrodas
[..], ir izīrēts D.P.”;
6. izteikt lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
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,,1. samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, parādus par
patērēto siltumenerģiju par Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem kopā
finanšu līdzekļus 1003,87 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 87 centi) apmērā, tai skaitā
finanšu līdzekļus 474,45 EUR (četri simti septiņdesmit četri euro un 45 centi) apmērā par
dzīvokli Nr.[..] [adrese], un finanšu līdzekļus 529,42 EUR (pieci simti divdesmit deviņi
euro un 42 centi) apmērā par dzīvokli Nr.[..], [adrese];”;

4.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Sakarā ar nepieciešamību precizēt kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā tiek veikta augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pieņemšana, reģistrēšana datu bāzē un
izsniegšana, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 ,,Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktā noteikto, ka grozījumu noteikumu projektu
nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, šādā
gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu, jaunā redakcijā ir sagatavoti saistošie noteikumi ,,Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 17.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Siguldas novadā”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.

5.§
Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Lai noteiktu maksu par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas
sniedzamajiem maksas pakalpojumiem: topogrāfiskās informācijas pieņemšana, reģistrēšana,
pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, Topogrāfiskās informācijas atgriešana
informācijas labošanai, izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, izpilddokumentācijas (izpildshēmu) atgriešana
informācijas labošanai, izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē inženierbūvēm (ceļi, ielas, laukumi),
izpilddokumentācijas (izpildshēmu) atgriešana informācijas labošanai, galveno būvasu ienešana datu
bāzē, būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē, Inženiertīklu pārskata shēmas, inženiertīklu
pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas
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objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo
inženiertīklu izbūvei), informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes
vienības robežplānu, apgrūtinājumu plānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav
iekļauti pakalpojumu izcenojumos, cita veida informācijas izsniegšanu no augstas detalizācijas
topogrāfiskās kartes, reklāmas saskaņošanas un reklāmas izvietošanas atļaujas sagatavošana,
būvvaldes arhīva fonda izmantošana un dokumentu atlase pēc pieprasījuma, projekta kopijas
apliecināšana, un ņemot vērā likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15,
18.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav,
atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas maksas
pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu;
2. šī lēmuma 1.punktā minētais cenrādis stājas spēkā, kad spēku zaudē Siguldas novada
pašvaldības domes 2012.gada 15.augusta saistošie noteikumi Nr.19 ,,Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā”;
3. ar šī lēmuma 1.punktā minētā cenrāža spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra iekšējie noteikumi ,,Noteikumi par Siguldas
novada Būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību.

6.§
Par telpas daļas iznomāšanu VAS ,,Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste S.Balode
Siguldas novada pašvaldībā saņemta VAS ,,Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790,
2018.gada 12.oktobra vēstule Nr.04.1.2-2/462, kurā VAS ,,Latvijas Pasts”, nolūkā saglabāt VAS
,,Latvijas Pasts” darbību Allažu pagastā, lūdz piekrišanu sniegt universālā pasta pakalpojumus Allažu
pagasta pārvaldes ēkā, kas atrodas Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā, darba dienās no plkst.13.0014.00, sākot ar 2018.gada 5.novembri.
Izvērtējot Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000207342, nekustamais īpašums Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.8042 004 0224, kas sastāv no zemes gabala, administratīvās ēkas (kadastra
apzīmējums 8042 004 0224 001), šķūņa un 3 (trīs) nojumēm, reģistrēts uz Siguldas novada
pašvaldības (iepriekš uz Allažu pagasta pašvaldības) vārda;
2. VAS ,,Latvijas Pasts” ir valsts kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder Latvijas
Republikai Satiksmes ministrijas personā;
3. administratīvajā ēkā Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā, nomā nododamās telpas daļa ir
atzīmēta ēkas plānā kā telpa Nr.1.11 ēkas pirmajā stāvā saskaņā ar grafisko pielikumu 4 m2 (četri
kvadrātmetri) platībā;
4. no Iesnieguma izriet, ka universālā pasta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešama telpas daļa,
turklāt, tikai darba dienās laikā no plkst.13.00-14.00, no kā secināms, ka telpas daļu nav
nepieciešams nodot nepārtrauktā nomnieka lietošanā;
5. telpas daļa tiek nodota nomniekam četras darba dienas nedēļā – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
un piektdienās. Vienlaikus ar telpas daļu nomniekam tiek nodots inventārs − galds, krēsls, kā arī
pieejams elektrības pieslēgums;
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6. kārtību, kādā notiek pašvaldībai piekrītošas mantas iznomāšana nosaka Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
(turpmāk − Noteikumi). Atbilstoši Noteikumu:
6.1. 7.punktam, Noteikumu 2.nodaļas normas, izņemot noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21.,
30. un 31.punktu, nepiemēro, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai
personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas
nodrošināšanai;
6.2. 12.punktam, lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs;
7. izvērtējot nomnieka atbilstību Noteikumu 14., 15., 19., 20., 21., 30. un 31.punktam, konstatēts, ka
uz VAS ,,Latvijas Pasts” neattiecas šajos punktos paredzētie ierobežojumi;
8. savukārt, atbilstoši Noteikumu 18.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un
lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot
izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas
līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas
līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas veikšanai;
9. atbilstoši Noteikumu 69.punktam, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai
personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai, nomas maksu un papildu
maksājumus, tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodokli vai
tā kompensāciju, ja minētos maksājumus veic iznomātājs, kā arī nekustamā īpašuma uzturēšanai
nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un
kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, sakaru
pakalpojumu izmaksas un citas nomas līgumā paredzētās izmaksas, nosaka saskaņā ar šīs nodaļas
nosacījumiem tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta
pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt iznomājamo
publiskas personas zemes vienības daļu (piemēram, ja iznomā publiskas personas būves ārējo sienu
vai citu būves konstruktīvo elementu, kas nav iekļauts būves kopējā platībā), nomas maksu par
zemes vienības daļu neiekļauj. Iznomājot publiskas personas īpašumā esošu nomas objektu, kas
sastāv no būves un zemes vienības, atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai
vai privātpersonai un attiecīgu atvasinātas publiskas personas īpašumā esošu nomas objektu
iznomājot publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai, papildu maksājumos iekļauj arī
maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par publiskas
personas zemes nomu;
10. lai nodrošinātu universālā pasta pakalpojuma pieejamību Allažu pagastā un nodrošinātu ar pasta
pakalpojumu starpniecību Allažu pagasta iedzīvotāju sasniedzamību, ir atbalstāms VAS ,,Latvijas
Pasts” lūgums par platības iznomāšanu Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā, nosakot nomas
platību 4 m2 (četri kvadrātmetri) platībā Allažu pagasta bibliotēkas telpās.
Ievērojot iepriekš minēto un 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” 7., 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31. un 69.punktu, Civillikuma
2112.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15,
19.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav,
atturas−nav, dome nolemj:
1. iznomāt VAS ,,Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr.40003052790, no Siguldas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā, administratīvā ēkas
(kadastra apzīmējums 8042 004 0224 001) pirmā stāva telpas Nr.1.11 daļu 4 m2 (četri
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kvadrātmetri) platībā saskaņā ar grafisko pielikumu. Telpas daļas iznomāšanas mērķis – VAS
,,Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšana darba dienās (pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un piektdienās) no plkst.13.00 līdz 14.00;
2. noteikt telpas daļas iznomāšanas termiņu −3 (trīs) gadi;
3. noteikt maksu par telpas daļas nomu 10,36 EUR (desmit euro trīsdesmit seši centi) mēnesī un
pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
4. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot nomas līguma projektu.

7.§
Par izmaiņām Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā
Ziņo: Izpilddirektore J.Zarandija
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 20.aprīļa Koncesiju uzraudzības
komisijas nolikuma (prot.Nr.9, 13.§) 7.punktu komisija sastāv no 5 (pieciem) Komisijas locekļiem un
tās darbu vada Siguldas novada pašvaldības domes ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs (viens no piecu
komisijas locekļu sastāva), kurš ir pašvaldības darbinieks.
Ņemot vērā to, ka komisijā šobrīd darbojas četri locekļi, ar Koncesiju uzraudzības komisijas
2018.gada 28.septembra lēmumu (prot.Nr.5, 1.§) nolemts virzīt Finanšu ministrijas finanšu analītiķes
Ingrīdas Kantiķes kandidatūru iecelšanai Koncesiju uzraudzības komisijas locekļa amatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2005.gada 20.aprīļa Koncesiju uzraudzības komisijas nolikuma (prot. Nr.9, 13.§)
7.punktu, Koncesiju uzraudzības komisijas 2018.gada 28.septembra lēmumu (prot.Nr.5, 1.§), kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 1.§), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome
nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.jūnija lēmumā ,,Par
komisiju izveidošanu” (prot.Nr.14, 6.§) un iecelt par Koncesiju uzraudzības komisijas locekli
Ingrīdu Kantiķi;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 2.novembrī.

8.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste R.Jakupāne
Izskatot G.Z., dzīvesvietas adrese [adrese], pilnvarotās personas T.P., dzīvesvietas adrese [..],
2018.gada 26.septembra iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības ar
adresi [adrese], platība 1521 m2, kadastra apzīmējums [numurs], nomu ēku (būvju) īpašuma ar kadastra
Nr.[..] uzturēšanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.100000582379, nekustamais īpašums ar kadastra Nr.[..], kas sastāv no
zemes vienības ar adresi [..], platība 1521 m2, kadastra apzīmējums [numurs], (turpmāk –
zemes vienība), ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
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2. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, konstatēts, ka uz
zemes vienības atrodas ēku (būvju) īpašums ar kadastra Nr.[..], kas sastāv no dzīvojamās mājas
ar adresi [adrese], kadastra apzīmējums [numurs] un divām palīgēkām;
3. saskaņā ar 1989.gada 22.decembra Pirkuma-pārdevuma līgumu dzīvojamā māja un divas
palīgēkas ar adresi [adrese], ir G.Z. tiesiskajā valdījumā;
4. 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 maksa 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5., 6., 7., un 17.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 7.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm
par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. iznomāt G.Z. zemes vienību ar adresi [adrese], platība 1521 m2, kadastra apzīmējums [numurs],
ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.[numurs] uzturēšanai;
2. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro un PVN gadā;
3. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību;
4. Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.

9.§
Par kafejnīcas nomas tiesību nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils
ielā 10, Siguldā, otrās izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
22.septembra ziņojumu, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 4.oktobra 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.14, 20.§) (turpmāk Lēmums) ir apstiprināti ,,Kafejnīcas telpu nekustamajā īpašumā ,,Siguldas Kultūras centrs”, Pils
ielā 10, Siguldā, nomas tiesību 2.izsoles noteikumi” (turpmāk – Otrās izsoles noteikumi);
2. uz nomas tiesību izsoli pieteicās viens dalībnieks SIA ,,BBS-Dizain”, reģ.Nr.40103128828
(turpmāk −Dalībnieks);
3. saskaņā ar Otro izsoles noteikumu 19.4.apakšpunktu vienlaikus ar pieteikumu izsolei dalībnieks
iesniedz šādus dokumentus: Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka nodokļu
maksātājam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā
pārsniedz 150,00 euro (izziņa nedrīkst būt izsniegta agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms izsoles
pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām);
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4. Dalībnieks pieteikumam pievienojis Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk − VID) izziņu, no kuras
izriet, ka nodokļu maksātājam ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, attiecībā uz kuru
piemērots nodokļu atbalsta pasākums. Saskaņā ar VID 2008.gada 2.janvāra lēmumu Nr.30.44.1.4/300 ,,Par atbalsta pasākuma piemērošanu”, SIA ,,BBS-Dizain”, reģ.Nr.40103128828,
nolemts piemērot atbalstu un piešķirt atbalsta samaksas termiņa pagarinājumu nodokļu
maksājumiem. Dalībnieks sniedzis apliecinājumu par to, ka SIA ,,BBS-Dizain”,
reģ.Nr.40103128828, atbalsta pamatparāda maksājumus veic saskaņā ar noteikto samaksas
grafiku, kā arī veic kārtējo nodokļu maksājumu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos
termiņos;
5. saskaņā ar Otrās izsoles noteikumu 36.punktu, ja izsolei piesakās un ir reģistrēts tikai viens
dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar šo dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas
maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu;
6. atbilstoši Lēmumam 2018.gada 22.oktobrī notika kafejnīcas telpu nekustamajā īpašumā ,,Siguldas
novada Kultūras centrs”, Pils ielā 10, Siguldā, nomas tiesību izsole;
7. ievērojot otrās izsoles noteikumu 36.punktu tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA ,,BBSDizain”, reģ.Nr.40103128828, juridiskā adrese Siguldas novads, Sigulda, Ventas iela 1A, LV2150, par nomas maksu par tirdzniecību 1 (viena) pasākuma laikā – 20,00 euro (divdesmit euro un
00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk − PVN) 21% 4,20 euro (četri euro un 20 centi),
kas kopā ir 24,20 euro (divdesmit četri euro un 20 centi).
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 ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 25.oktobra
sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 8.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.15, 15.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt kafejnīcas telpu nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras centrs”, Pils ielā
10, Siguldā, nomas tiesību 2018.gada 22.oktobra izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par kafejnīcas telpu nekustamajā īpašumā ,,Siguldas novada Kultūras
centrs”, Pils ielā 10, Siguldā, nomu ar SIA ,,BBS - Dizain”, reģ.Nr.40103128828, juridiskā
adrese Siguldas novads, Sigulda, Ventas iela 1A, LV-2150.

10.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā
“Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1.
atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumam ,,Par Siguldas novada
pašvaldības piederošās kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 34.§)
2018.gada 25.septembrī notika Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas meža
cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā izsole, kurā
piedalījās astoņi dalībnieki;
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2.

3.

augstāko pirkuma maksu 60000 euro (sešdesmit tūkstoši euro nulle centi), neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, par kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā
,,Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesībām nosolīja SIA ,,R Grupa”,
vienotais reģistrācijas Nr. 50003603631, juridiskā adrese Mārupes novads, Mārupe, Kārļa
Ulmaņa gatve 119, LV-2167;
SIA ,,R Grupa” 2018.gada 9.oktobrī veica samaksu 60000 euro (sešdesmit tūkstoši euro nulle
centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, samaksā par cirtes veikšanas tiesībām tika
iekļauts iemaksātais nodrošinājums 3950 euro (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro nulle
centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu,
10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra
sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 3.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesību 2018.gada 25.septembra izsoles rezultātu;
2. noslēgt līgumu ar SIA ,,R Grupa”, vienotais reģistrācijas Nr.50003603631;
3. atzīt par pabeigtu kustamas mantas meža cirsmas nekustamajā īpašumā ,,Čiekuri”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, cirtes veikšanas tiesību izsoles procesu par labu SIA ,,R Grupa”,
vienotais reģistrācijas Nr.50003603631.

11.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406, valsts
reģistrācijas Nr.FB566, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
17.oktobra lēmumu (prot.Nr.38., 2.§), kā arī ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
6.septembra lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – Peugeot 406 Executive,
valsts reģistrācijas numuru FB566 – nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.13, 30.§), saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 4.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. noteikt izsoles sākotnējo pirkuma maksu (nosacīto sākumcenu) transporta līdzekļa Peugeot
406, valsts reģistrācijas Nr.FB566, 1070 euro (viens tūkstotis septiņdesmit euro nulle centi)
un pievienotās vērtības nodoklis 224,70 euro, kopā 1294,70 euro;
2. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Peugeot 406, valsts
reģistrācijas Nr.FB566 – 1.izsoles noteikumus;
3. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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12.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD,
1.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
17.oktobra lēmumu (prot.Nr.38, 3.§), kā arī ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
17.maija lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-82 ar valsts
reģistrācijas Nr.T395LD – nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8, 3.§), saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 5.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. noteikt izsoles sākotnējo pirkuma maksu (nosacīto sākumcenu) par traktoru MTZ-82, valsts
reģ.Nr.T395LD 3870,00 euro (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro nulle centi) un
pievienotās vērtības nodoklis 812,70 euro (astoņi simti divpadsmit euro septiņdesmit
centi), kopā 4682,70 euro (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro septiņdesmit
centi);
2. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – traktoru MTZ-82, valsts reģ.Nr.T395LD –
1.izsoles noteikumus;
3. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.§
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Touran,
valsts reģistrācijas Nr.HD4248, 1.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
17.oktobra lēmumu (prot.Nr.38, 4.§), kā arī ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
6.septembra lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa
Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas numuru HD4248 – nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.13,
31.§), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta ceturto un sesto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 6.§) , atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. noteikt izsoles sākotnējo pirkuma maksu (nosacīto sākumcenu) transporta līdzekļa
Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas Nr.HD4248, 4070,00 euro (četri tūkstoši
septiņdesmit euro nulle centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk −PVN)
854,70 euro (astoņi simti piecdesmit četri euro septiņdesmit centi), kopā 4924,70 euro
(četri tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro septiņdesmit centi);
2. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – transporta līdzekļa Volkswagen Touran, valsts
reģistrācijas Nr.HD4248 – 1.izsoles noteikumus;
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3. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoles
procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.§
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas
un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
17.oktobra sēdes lēmumu ,,Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (prot.Nr.38., 1.§) ar
ierosinājumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu – [adrese],
kadastra Nr.[..], un M.O. 2018.gada 17.septembra iesniegumu, dome konstatē:
1. dzīvokļa īpašums [adrese], kadastra Nr.[..], sastāv no dzīvokļa 57,4 m2 platībā un
kopīpašuma domājamām 574/1649 daļām no būves ar kadastra apzīmējums [numurs],
būves ar kadastra apzīmējumu [numurs], un zemes ar kadastra apzīmējumu [numurs]
(turpmāk – Dzīvokļa īpašums). Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000570286-3 īpašuma tiesības
reģistrētas Siguldas novada pašvaldībai;
2. pamatojoties uz Allažu pagasta padomes (šobrīd Siguldas novada pašvaldība) 1998.gada
18.februāra sēdes lēmumu Nr.15 un 1995.gada 1.jūnija nodošanas – pieņemšanas aktu
saskaņā ar 1998.gada 1.septembra dzīvojamās telpas īres līgumu Dzīvoklis izīrēts M.O.
uz nenoteiktu laiku. 2013.gada 30.septembrī starp Siguldas novada pašvaldību kā Izīrētāju
un M.O. kā Īrnieku noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2013/808 – grozījumi pie
1998.gada 1.septembra dzīvojamo telpu īres līguma (turpmāk teksta – Īres līgums);
3. Dzīvokļa īpašumam nav noteikts sociālā dzīvokļa statuss;
4. M.O., 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;
5. 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;
6. 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 ģimenes
locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu; atsavināmā īpašuma
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dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – īres līgumu);
izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību;
7. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2018.gada 15.oktobrī sniegto
informāciju M.O. nav īres maksājumu parādu par izīrēto Dzīvokļa īpašumu;
8. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2018.gada 17.oktobra sniegto
informāciju par Dzīvokļa īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu;
9. 2018.gada 11.oktobrī iesniegts īrnieka M.O. ģimenes locekles T.O. (Īres līgumā norādīta
kā īrnieka laulātā) bāriņtiesas apliecinājums par to, ka Dzīvokļa īpašuma tiesības iegūs
īrnieks M.O.;
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 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro nulle centi).
Dzīvokļa īpašuma novērtēšanas izdevumi −90,00 euro (deviņdesmit euro nulle centi), tajā
skaitā pievienotās vērtības nodoklis;
13. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Dzīvokļa
īpašuma kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 3289,00 euro (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit
deviņi euro nulle centi);
14. Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena tiek noteikta − 3090,00 euro (trīs tūkstoši deviņdesmit
euro nulle centi), kas sastāv no iespējamās tirgus vērtības un izdevumiem par Dzīvokļa
īpašuma novērtēšanu 90,00 euro (deviņdesmit euro nulle centi), 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 ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada
25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 7.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons,
K.Leitāne, 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 57,4 m2 platībā un kopīpašuma
domājamām 574/1649 daļām no būves ar kadastra apzīmējums [numurs], būves ar kadastra
apzīmējums [numurs] un zemes ar kadastra apzīmējums [numurs] par nosacīto cenu
3090,00 euro (trīs tūkstoši deviņdesmit euro nulle centi);
2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma − dzīvokļa īpašuma
[adrese], atsavināšanas paziņojumu;
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3. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai M.O.;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru.

15.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu otrās
atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sēdes
2018.gada 17.oktobra lēmumu ,,Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa
Avīze” kapitāla daļu otrās atklātās izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.38, 7.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 6.septembra lēmumu ,,Par Siguldas novada
pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pirmās atklātās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otrās atklātās izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 29.§)
ir apstiprināti SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu otrās atklātās izsoles noteikumi”
(turpmāk tekstā – Otrās izsoles noteikumi), vienlaikus samazinot SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze”
kapitāla daļu sākotnējo vērtību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 140.panta otro daļu;
2. Otro izsoles noteikumu 17.punktā noteikts, ka izsoles dalībniekiem jāpiesakās dalībai izsolē
no 2018.gada 14.septembra līdz 2018.gada 1.oktobrim. Iepriekš minētajā termiņā nav
pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Otro izsoles noteikumu 45.3.apakšpunktu, izsole
atzīstama par nenotikušu;
4. likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka, pildot likumā noteiktās
funkcijas, pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu;
5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
1.punktā noteikts, ka rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 4.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās
daļas 3.punktu un 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 1. un 2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes
atzinumu (prot.Nr.15, 8.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. atzīt Siguldas novada pašvaldībai piederošo SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu
2018.gada 3.oktobra otro atklāto izsoli par nenotikušu;
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai 6 (sešu) mēnešu laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas sniegt priekšlikumu par turpmāko rīcību ar Siguldas novada
pašvaldībai piederošajām SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļām.
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16.§
Par nekustamā īpašuma Garā iela 133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
1.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
17.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.38, 5.§) ,,Par nekustamā īpašuma Garā iela 133, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, pirmo izsoles noteikumu apstiprināšanu” un Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 6.oktobra lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā iela
133, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.14, 16.§),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 9.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garā iela 133, Egļupē,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 001 0283, kas sastāv no zemes vienības
0,0562 ha platībā, kadastra apzīmējums 8042 001 0283, pirmās izsoles noteikumus;
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.

17.§
Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
1.izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
17.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.38, 6.§) ,,Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā, pirmo izsoles noteikumu apstiprināšanu” un Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 6.oktobra lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Garā iela
152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.14, 17.§),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 10.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 001 0288, kas sastāv no zemes vienības
0,0621 ha platībā, kadastra apzīmējums 8042 001 0288, pirmās izsoles noteikumus;
2. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.

16

18.§
Par grozījumiem 2017.gada 1.marta domes sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Kultūras
pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu
cenrādī (prot. Nr. 4, 28.§)
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Debatēs izsakās I.Zagorska.
Viedokli izsaka A.Strautmane.
Veidojot Siguldas novada pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras centrs” programmu,
ir plānots tajā iekļaut tematiskos pasākumus atbilstoši dažādiem sabiedrībā populāriem svētku
notikumiem, piemēram, Vecgada balle, Valentīna diena u.c.
Saskaņā ar 2018.gada 6.septembra nolikuma ,,Siguldas novada Kultūras centra nolikums”
(prot.Nr.13, 38.§) 9.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu sabiedrības pieprasījumam atbilstošu pasākumu
kvalitāti un, izvērtējot šo pasākumu izmaksas, ir nepieciešams veikt grozījumus 2017.gada 1.marta
domes sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto
tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādī (prot. Nr.4, 28.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās
daļas 14.punta g) apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 24.oktobra
sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 7,§) un Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.15, 2.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 1.marta domes sēdē apstiprinātajā Siguldas novada Kultūras
pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādī
(prot. Nr. 4, 28.§):
1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:
,,Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais
Flīģelis” organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādis”;
2. izteikt 1.punkta 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
2.1.3. Tematiskie sarīkojumi Siguldas pagasta 5.00 – 15.00
Kultūras namā, Allažu Tautas namā, Mores
Tautas namā, Jūdažu Sabiedriskajā centrā
3. papildināt 1.punktu ar 2.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
2.1.4.

Tematiskie sarīkojumi
Kultūras centrā

Siguldas

novada 20.00 – 60.00

19.§
Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa lūdz precizēt nolikuma pielikuma Nr.4 Kvalitātes kritēriju
4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: Projekta sasaiste ar Siguldas novada kultūrvidi un dabas vidi.
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Ar 2017.gada 19.oktobra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu tika apstiprināts
nolikums Nr.30/2017 ,,Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums” (prot.
Nr.18, 13.§), kas nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras un
izglītības projektiem kārtējā budžeta gada ietvaros.
Precīzi definējot konkursa mērķi, ierobežojot no vienas personas iesniedzamo pieteikumu
skaitu, kā arī definējot konkursa pieteikumu vērtēšanas kritērijus, konkursa nolikums ir pilnveidots un
sagatavots jaunā redakcijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Izglītības un
kultūras komitejas 2018.gada 24.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 1.§) un Finanšu komitejas
2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 12.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1.
2.

apstiprināt Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikumu pielikumā
pievienotajā redakcijā;
atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra
nolikumu Nr.30/2017 ,,Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”
(prot. Nr.18, 13.§).

Domes sēdē ierodas deputāte Ņ.Balode. Turpmāk balsošanā piedalās 13 deputāti.
20.§
Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un
konkursa izsludināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu ,,Siguldas novada kultūras projektu
finansēšanas konkursa nolikums” ir nepieciešams noteikt Siguldas novada kultūras projektu
finansēšanas konkursa (turpmāk – Konkurss) prioritātes un izsludināt Konkursu.
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības domes nolikums ,,Siguldas novada kultūras projektu
finansēšanas konkursa nolikums” (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Siguldas
novada pašvaldības dome piešķir finansējumu kultūras projektiem budžeta gada ietvaros;
2. saskaņā ar Nolikumu Siguldas novada Kultūras centrs katru gadu pirms Konkursa
izsludināšanas saskaņo ar Siguldas novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) Izglītības
un kultūras komiteju konkursā prioritāri atbalstāmās aktivitātes un iesniedz apstiprināšanai
Domē. Savukārt Dome pēc Konkursā prioritāri atbalstāmo aktivitāšu apstiprināšanas pieņem
lēmumu par Konkursa izsludināšanu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, Siguldas novada
pašvaldības domes nolikuma ,,Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”
(prot. Nr., .§) 4., 7. un 8.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada
24.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 2.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes
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atzinumu (prot.Nr.15, 13.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne,
Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. par 2019.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritātēm
noteikt:
1.1. jaunu kultūras produktu veidošana bērnu un ģimeņu auditorijai Siguldas novada
piederības stiprināšanai;
1.2. Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā, sporta un kultūrtūrisma
attīstības apzināšana, dokumentēšana un popularizēšana;
1.3. Siguldas novada kultūrvidei un dabas videi atbilstošu, unikālu kultūras aktivitāšu
veidošana;
1.4. vietējās sabiedrības iesaistīšana lokālajās iniciatīvās Siguldas novada identitātes
un piederības stiprināšanai;
2. izsludināt pieteikšanos Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursam,
nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2018.gada 5.decembrim;
3. ieplānot Kultūras projektu finansēšanai pieejamos budžeta līdzekļus 2019.gadam līdz
24 000,00 euro.

21.§
Par izmaiņām nolikumā ,,Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada kultūras un
izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” un konkursa komisijas
izveidošanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa izsaka priekšlikumu izdarīt labojumus komisijas sastāvā, izsakot
10.2.5 apakšpunktu šādā redakcijā: Diāna Vītola, izpilddirektora vietniece.
Ņemot vērā to, ka ir veikta Siguldas novada pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras
pārvalde” reorganizācija un veiktas atbilstošas izmaiņas Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Siguldas novada pašvaldības nolikums”, kā arī to, ka
nepieciešams veikt atsevišķus precizējumus un papildinājumus nolikuma tekstā, kā arī izsludināt
pieteikšanos konkursam un apstiprināt konkursa komisiju, ir priekšlikums veikt atbilstošas izmaiņas
nolikumā ,,Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu
mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums” (turpmāk – Nolikums).
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 ,,Siguldas novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, kā arī ņemot
vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 24.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 4.§) un Finanšu
komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 14.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. aizstāt Nolikuma 8.1., 14., 19., 31., 32. un 42. punktā vārdus ,,Kultūras pārvalde” ar
vārdiem ,,Kultūras centrs” atbilstošajā locījumā;
2. aizstāt Nolikuma 6.punktā vārdus ,,līdz 15.oktobrim” ar vārdiem ,,līdz 15.novembrim”;
3. aizstāt Nolikuma 8.1. un 8.2.apakšpunktos vārdus ,,pasvaldiba@sigulda.lv” ar vārdiem
pasts@sigulda.lv;
4. izteikt Nolikuma 25.punktu šādā redakcijā:
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5.
6.
7.

8.

,,25. Pasākums pēc vērtēšanas otrajā kārtā iegūtā novērtējuma (punktu skaita)
kvalificējas kādai no iespējamām pasākuma finansējuma piešķiršanas kategorijai
(pielikums Nr.1):
25.1. A kategorijas finansējums – līdz 15000 euro – pasākumiem, kuru pieteikums
novērtējumā ieguvis 25 un vairāk punktu no 43 maksimāli iespējamiem;
25.2. B kategorijas finansējums – līdz 5000 euro – pasākumiem, kuru pieteikums
novērtējumā ieguvis no 20 līdz 24 punktiem no 43 maksimāli iespējamiem;
25.3. C kategorijas finansējums– līdz 3000 euro – pasākumiem, kuru pieteikums
novērtējumā ieguvis no 15 līdz 19 punktiem no 43 maksimāli iespējamiem.
aizstāt Nolikuma 38.1.apakšpunktā skaitli un zīmi ,,40%” ar skaitli un zīmi ,,20%”;
aizstāt Nolikuma 38.2.apakšpunktā skaitli un zīmi ,,60%” ar skaitli un zīmi ,,80%”;
papildināt Nolikuma 40.punktu ar otro teikumu, izsakot punktu šādā redakcijā:
,,Pasākuma īstenošanas termiņu izmaiņas, kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas
radušies pasākuma īstenošanas gaitā, ir spēkā tad, ja pašvaldība un finansējuma
saņēmējs par to ir vienojušies rakstveidā. Ja šādas izmaiņas rodas pēc konkursa
rezultātu apstiprināšanas, bet pirms līguma noslēgšanas, pieteicējs par to nekavējoties
informē Pašvaldību. Šādā gadījumā komisija izskata iesniegto izmaiņu atbilstību
sākotnēji iesniegtajam pieteikumam un lemj par tā tālāko virzību.”
izteikt Nolikuma 5.pielikuma ,,Pasākuma pieteikuma vērtēšana” 3.punktu šādā
redakcijā:
Pasākuma kategorija
Pasākuma
novērtēšanā Iespējamais finansējums
iegūto punktu skaits
līdz (euro)
A
Vairāk par 25
15 000
B
No 20 līdz 24
5 000
C
No 15 līdz 19
3 000

9. izsludināt pieteikšanos Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu
mērķprogrammas finansēšanas konkursam, nosakot pieteikšanās termiņu līdz
2018.gada 5.decembrim;
10.izveidot Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada kultūras un izklaides
pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” komisiju šādā sastāvā:
10.1.
komisijas priekšsēdētāja – Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece;
10.2.
komisijas locekļi:
10.2.1. Laura Skrodele, pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra”
direktore;
10.2.2. Siguldas novada pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras centrs”
direktors;
10.2.3. Dace Pleša, Siguldas novada Kultūras centra galvenā speciāliste
profesionālās mākslas jautājumos;
10.2.4. Juris Lisenko, Siguldas novada Kultūras centra projektu vadītājs;
10.2.5. Diāna Vītola, izpilddirektora vietniece;
10.2.6. Ilze Svarena, Sabiedrisko attiecību pārvaldes sabiedrisko attiecību
speciāliste.

20

22.§
Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa
komisijas apstiprināšanu
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa izsaka priekšlikumu izdarīt labojumus komisijas sastāvā, izsakot
lēmuma nolemjošās daļas 5.punktu šādā redakcijā: Diāna Vītola, izpilddirektora vietniece.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma ,,Siguldas novada kultūras projektu
finansēšanas konkursa nolikums” 21.punktu, kas noteic: ,,Kultūras centrs ierosina, Komiteja saskaņo
un Dome apstiprina Konkursa komisiju (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā kopā ar Komisijas
priekšsēdētāju ir ne mazāk kā pieci locekļi un kura veic Konkursam iesniegto projektu pieteikumu
izvērtējumu saskaņā ar Nolikumu.” – ir sagatavots lēmuma projekts par Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursa komisijas sastāva apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Siguldas novada
pašvaldības domes nolikuma ,,Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”
21.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 24.oktobra sēdes atzinumu
(prot.Nr.12, 3.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
izveidot Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisiju šādā sastāvā:
1. Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece – komisijas
priekšsēdētāja;
2. Laura Skrodele, pašvaldības aģentūras ,,Siguldas Attīstības aģentūra” direktore;
3. Jolanta Bimbere, Siguldas novada pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras centrs”
galvenā speciāliste kultūrizglītības jautājumos;
4. Siguldas novada pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras centrs” direktora
vietnieks administratīvajos un amatiermākslas kolektīvu jautājumos;
5. Diāna Vītola, izpilddirektora vietniece;
6. Ilze Svarena, Sabiedrisko attiecību pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste.
23.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā
,,Goda novadnieks”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komiteja pašvaldības apbalvojuma
Atzinība nominācijā ,,Goda novadnieks” izvirza Dainu Samtu.
Muzikoloģe Daina Samta 1967.gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju
mūzikas teorijas – kompozīcijas fakultāti, darba gaitas sākusi Latvijas Kultūras fondā “Cilvēkarhīvs”,
divus gadus nostrādājusi Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā, bet vislielāko savas dzīves darba svaru
ielikusi Siguldā, Mūzikas skolā, kurā strādā jau 56. gadu. Viņas iedibinātā tradīcija – “Zēnu koncerts”
Māmiņdienā, ir dzīva tradīcija jau 50 gadus.
Sastādījusi pedagoģiskos materiālus mūzikas skolai, autoru grupā 2017. gadā izdots jauns
mācību līdzeklis "Klavierspēle iesācējiem", kas paredzēts pašiem mazākajiem, kurā Daina Skaidrīte
Samta ir līdzautore. Viņa arī vairāku Lūcijas Garūtas klavierdarbu krājumu sastādītāja un redaktore,
visu savu dzīvi ir veltījusi Siguldas novada kultūras un kultūrvēstures jomas izpētei, popularizēšanai,
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veidojot publikācijas presē. Tuvojoties Latvijas simtgadei, Siguldas kontā tapis kvalitatīvs un pamatīgs
pētījums par 18., 19.gs. vēsturi Siguldā, laiku, kuram ir maz vērienīgu pētījumu. Grāmata “Bēthovens
un Sigulda” vēsta par Siguldai nozīmīgo grāfu fon Braunu dzimtas dzīvi un tās likteņiem 18. -19. gs.
Izdevums apliecina šīs Siguldas īpašnieku dzimtas tiešo saikni ar diženo komponistu Ludvigu van
Bēthovenu. Ģeniālais komponists Johanu fon Braunu skaņdarba veltījumā nosaucis par savas mūzas
pirmo atbalstītāju un veltīja viņam 13 skaņdarbus.
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas kārtību nosaka Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra nolikums Nr.10/2018 ,,Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk−nolikums). Saskaņā ar nolikuma 10.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Goda novadnieks” piešķir fiziskai personai par īpašiem nopelniem
Siguldas novada labā, kas var izpausties kā nopelns valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā darbā, par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Nolikuma 12.punkts noteic, ka Siguldas novada
pašvaldības domes komiteju izvirzītos apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra nolikuma Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 10., 11. un 12.punktu, Apbalvojumu komisijas
2018.gada 23.oktobra lēmumu (prot.Nr.4, 1.§), kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas
2018.gada 24.oktobra sēdes atzinumu (prot.12, 5.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska,
R.Ādamsons, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
apstiprināt par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju 2018.gadā
nominācijā „Goda novadnieks” Dainu Samtu – par mūža ieguldījumu mūzikas pedagoga
darbā un kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanā un popularizēšanā.

24.§
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā ,,Dienesta viesnīca,
Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 1.oktobrī saņēmusi Siguldas
Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces I.Z. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.1-24/3201) par
dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – ,,Dienesta viesnīcā” Puķu ielā
2, Siguldā, Siguldas novadā.
Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts:
1. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 23.pants nosaka, ka dienesta dzīvojamās telpas dienesta
viesnīcā nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba
attiecibām vai uz mācību laiku;
2. kārtību, kādā tiek piešķirtas un izīrētas gultasvietas vai dzīvojamās telpas Laurenču
sākumskolas struktūrvienībā ,,Dienesta viesnīca” regulē Pašvaldības domes 2017.gada
7.septembra iekšējie noteikumi Nr.5/2017 ,,Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā
platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta viesnīcā”
(prot.Nr.16, 17.§) (turpmāk – Noteikumi);
3. noteikumu 21.2.apakšpunkts nosaka, ka dzīvojamā platība ,,darbiniekam, kas ir pedagogs, var
tikt izīrēta uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību gadu ar tiesībām
pagarināt īres līgumu uz vienu mācību gadu, bet ne vairāk kā divas reizes. Darbiniekam, kas ir
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pedagogs pašvaldības izglītības iestādē, dzīvojamā platība netiek izīrēta skolēnu vasaras
brīvlaikā. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu ja darbinieks, uzņēmies nodrošināt
izglītojamo pieskatīšanu Dienesta viesnīcā Nr.1 vai Nr.2. Šī darbinieka dzīvojamās platības īres
līguma termiņu nosaka pašvaldības dome”;
4. I.Z. ir pedagoģiskais darbinieks Siguldas Valsts ģimnāzijā no 2017.gada septembra, bet no
2018.gada septembra – direktora vietniece. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka ,,darbiniekam,
kuram pieder dzīvojamā telpa Siguldas novada administratīvajā teritorijā, Dzīvojamā platība
netiek piešķirta”. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
šai personai īpašumā Siguldas novada administratīvajā teritorijā nav citas dzīvojamās telpas, un
viņa četras dienas nedēļā mēro ceļu uz Siguldu no Ērgļiem ([adrese]);
5. saskaņā ar Noteikumu 5.punktā paredzēto kārtību dienesta viesnīcā tiek izīrētās šādas
dzīvojamās platības: gultasvieta istabā, viena istaba vai divas istabas. Laurenču sākumskolas
dienesta viesnīcā šajā mācību gadā ir pieejama viena istaba, jo pārējās dzīvojamās telpas ir
izīrētas Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas izglītojamajiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 25.pantu,
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējo noteikumu Nr.5/2017 ,,Kārtība,
kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā un Siguldas
Sporta skolas dienesta viesnīcā” (prot.Nr.16, 17.§) 5.2., 15., 20., 21.2. un 22.punktu, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 24.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 6.§) un Finanšu
komitejas 2018.gada 25.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 11.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. izīrēt I.Z. dzīvojamo platību Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – ,,Dienesta viesnīca”
[numurs].istaba, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā uz darba attiecību laiku Siguldas Valsts
ģimnāzijā, noslēdzot dzīvojamās platības īres līgumu uz 2018./ 2019.mācību gada laiku ar
tiesībām pagarināt īres līgumu uz vienu mācību gadu, bet ne vairāk kā divas reizes;
2. par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Laurenču sākumskolas direktoru K.Zaļo.
25.§
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra nolikumu Nr.10/2018
,,Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (turpmāk−nolikums) 17.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks” piešķir fiziskai personai vai personu grupai par
nozīmīgu ieguldījumu un nopelniem sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, novada attīstības un
atpazīstamības veidošanā, kā arī citās novadam nozīmīgās darbības jomās, vērtējot iepriekšējā gadā
sasniegto.
Nolikuma 21.punkts noteic, ka Apbalvojumu komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus un
pieņem lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu, savukārt nolikuma 22.punkts noteic, ka Apbalvojumu
komisijas lēmumu apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu, Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 4.oktobra nolikuma Nr.10/2018 ,,Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikums” 17., 21., 22., 26.punktu, Apbalvojumu komisijas 2018.gada 23.oktobra sēdes lēmumu
(prot.Nr.4, 2.§), kā arī Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 31.oktobra sēdes atzinumu
23

(prot.Nr.13, 1.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmējus 2018.gadā nominācijā
„Gada novadnieks”:
1. Mareks Gaļinovskis, fotogrāfs: Par Siguldas novada popularizēšanu medijos un sociālajos tīklos;
2. Inese Berga, Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja: Par ieguldījumu Siguldas Valsts
ģimnāzijas simtgades grāmatas izveidošanā;
3. Aivars Pavasars, allažnieks: Par nesavtīgu atbalstu Allažu pagasta iedzīvotājiem;
4. Tatjana Zilvere, pensionāre, Pensionāru biedrības ,,Sigulda” dalībniece: Par sabiedriski nozīmīgu
ieguldījumu pēckara paaudzes skolēnu atmiņu apkopošanā un grāmatas „Baltā pils”
sagatavošanā;
5. Siguldas slimnīcas pediatru komanda: Par pašaizliedzīgu atbalstu un veselības aprūpes
nodrošināšanu brīvdienās un svētku dienās Siguldas novada ģimenēm ar bērniem;
6. Anta Brača, Mores kauju muzeja vadītāja: Par ieguldījumu Mores kauju muzeja ekspozīcijas
atjaunošanā, aktīvu līdzdalību Siguldas novada sabiedriskajās aktivitātēs un skolēnu izglītošanā;
7. Irita Lukšo, tautas daiļamatu meistare: Par ieguldījumu aušanas amata prasmju veicināšanā,
iniciējot un īstenojot akciju „Latvijas karogu aušana”;
8. Harijs Teteris, Siguldas katoļu draudzes pastorālās komandas koordinators: Par aktīvu
līdzdalību draudzes kopienas veidošanā un brīvprātīgajā darbā.

26.§
Par Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” direktora p.i. J.Bimbere
Debatēs izsakās R.Ādamsons, L.Sausiņa.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra lēmumu ,,Par Siguldas novada
pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras pārvalde” reorganizāciju un Siguldas novada
pašvaldības iestādes ,,Siguldas novada Kultūras centrs” nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 38.§)
nolemts reorganizēt Siguldas novada Kultūras pārvaldi, no tās atdalot struktūrvienību koncertzāle
,,Baltais Flīģelis” un pievienojot to kā struktūrvienību Siguldas Mākslu skolai ,,Baltais Flīģelis”.
Lai nodrošinātu lēmumā minētās izmaiņas, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas Mākslu
skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikumā. Ņemot vērā, ka grozāmo punktu apjoms pārsniedz pusi no spēkā
esošo noteikumu normu apjoma, Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikums sagatavots jaunā
redakcijā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās
izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Kultūras institūciju likuma 13.pantu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2018.gada 31.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 2.§), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
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apstiprināt Siguldas Mākslu skolas ,,Baltais Flīģelis” nolikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
Nākamā domes sēde notiks 2018.gada 29.novembrī.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

A.Kalniņa
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