Siguldā

2018.gada 29.novembrī

Nr.16

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Rūdolfs Kalvāns, Eva Viļķina, Indra Ozoliņa, Mārtiņš Zīverts, Ivo Alksnis, Elīna
Gruzniņa, Reinis Ādamsons, Jānis Zilvers, Katrīna Leitāne, Ņina Balode, Dainis Dukurs, Jānis
Strautmanis, Līga Sausiņa.
Nepiedalās: Inese Zagorska (komandējumā ārpus Latvijas).
Domes sēdes slēgtajā daļā piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes
vadītāja T.Krūmiņa, vecākais datortīklu administrators Dz.Strads, izpilddirektora vietniece D.Vītola.
Pieaicinātās personas: [..].
Domes sēdes atklātajā daļā piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes
juriste M.Skrastiņa, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L.Līne, Finanšu pārvaldes vadītāja
D.Matuseviča, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte, nekustamā īpašuma speciāliste
G.Mūrmane, galvenā nodokļu administratore K.Bērze, galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone,
Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne, Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete, izpilddirektora
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A.Ozoliņš.
Piedalās: SIA ,,Siguldas Sporta serviss” valdes locekle E.S.Kalēja.
Protokolē: domes sekretāre Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.14.00.
Sēde atklāta plkst.14.05.
Domes sēdes slēgtās daļas sākums: plkst.14.10.
Domes sēdes atklātās daļas sākums plkst.16.20.
Darba kārtība:
Slēgtā daļa:
1. Par izlīgumu civillietā.
Atklātā daļa:
2. Par SIA ,,Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Siguldas Sporta serviss”.

4. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva
apstiprināšanu.
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā””
apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
9. Par līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs.
10. Par saistošo noteikumu ,,Grozījumi 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20
,,Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
11. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
12. Par detālplānojuma ,,Helmaņa iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads” izstrādes
uzsākšanu, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei.
13. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
14. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanas procesa pabeigšanas
apstiprināšanu.
16. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], atsavināšanu.
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai.
Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar 4
(četriem) papildjautājumiem: Nr.18. ,,Par Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada
jauniešu projektu konkurss” nolikuma apstiprināšanu”, Nr.19. ,,Par Siguldas novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu
un atjaunošanu” apstiprināšanu”, Nr.20. ,,Par saistošo noteikumu ,,Grozījumi 2016.gada 14.decembra
saistošajos noteikumos Nr.46 ,,Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās
izglītības iestāžu 1.klasēs”” apstiprināšanu”, Nr.21. ,,Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 6.septembra iekšējos noteikumos Nr.17/2018 ,,Par Siguldas novada Kultūras centra
un tā struktūrvienību un koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu””.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem:
18. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada jauniešu projektu
konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
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20. Par saistošo noteikumu ,,Grozījumi 2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.46
,,Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības
iestāžu 1.klasēs”” apstiprināšanu.
21. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra iekšējos
noteikumos Nr.17/2018 ,,Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un
koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”.

1.§
Par izlīgumu civillietā
/izskata slēgtā sēdē/
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
[..].
Dainis Dukurs atstāj domes sēdi. Turpmāk balsošanā piedalās 13 deputāti.
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.

2.§
Par SIA ,,Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Ziņo: SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle E.S.Kalēja
Debatēs izsakās R.Ādamsons, J.Zilvers.
Izskatījusi SIA ,,Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr.40003411141, 2018.gada
14.novembra iesniegumu par SIA ,,Siguldas Sporta serviss” piederošās kustamās mantas atsavināšanu,
dome konstatē:
1.
sniega traktora Leitner LH500 (1997.izlaiduma gads, identifikācijas Nr.6-1/058)
turpmāka atrašanās sabiedrības īpašumā ir nelietderīga, jo sniega traktors vairs nespēj
nodrošināt sporta bāzē – Siguldas Pilsētas trase− kalna veidošanas un sagatavošanas
funkcijas. Pēdējos trīs gadus traktora funkcija bija nodrošināt kalna kopšanu vasaras
sezonā, tomēr SIA ,,Siguldas Sporta serviss” secina, ka kvalitatīvāk un ar mazākām
izmaksām šo pašu funkciju sabiedrība var nodrošināt ar cita veida pļāvējiem, kas ir
sabiedrības rīcībā;
2.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Sniega traktors Leitner LH500 nav nepieciešams Siguldas novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
3.
SIA ,,Siguldas Sporta serviss” statūtu 10.1.5.apakšpunkts nosaka, ka valdes loceklim ir
nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek atsavināta kustamā
manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos
aktos noteiktie nodokļi. Savukārt saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2018.gada
15.marta noteikumu ,,Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumi” 6.5. apakšpunktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai
dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai domes priekšsēdētājs vai domes
priekšsēdētāja vietnieks iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par mantas iegādi,
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atsavināšanu un citu darījumu slēgšanu saskaņā ar sabiedrības statūtiem, kā arī citos
gadījumos, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu;
4.
SIA ,,Siguldas Sporta serviss” ir organizējusi atsavināmās kustamās mantas Sniega
traktora Leitner LH500 (1997.izlaiduma gads, identifikācijas Nr.6-1/058) novērtēšanu
pie sertificēta kustamās mantas vērtētāja (Guntis Pommers, kustamās mantas vērtētāja
sertifikāta Nr.27, derīgs līdz 30.06.2020.), kur noteikta kustamās mantas vērtība:
16 600 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti euro).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.panta pirmo
daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta noteikumu ,,Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5. apakšpunktu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 2.§), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas
Nr.40003411141, kustamās mantas Sniega traktora Leitner LH500 atsavināšanu, nosakot
SIA ,,Siguldas Sporta serviss” valdes loceklim organizēt kustamās mantas izsoles procedūru
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.§
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ,,Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle E.S.Kalēja
Debatēs izsakās J.Zilvers, R.Ādamsons.
Viedokli izsaka L.Līne, D.Matuseviča.
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ,,Siguldas Sporta serviss”
2018.gada 14.novembra iesniegumu par iespēju deleģēt tai no autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu un sporta bāzes ,,Fischer Slēpošanas centrs” nodošanu bezatlīdzības lietošanā, dome
konstatē:
1. ,,Siguldas novada attīstības programmā 2018.-2024.gadam”, apstiprināta ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumu (prot. Nr.21, 1.§), novadam izvirzīti divi
attīstības virzieni: ekonomika un kvalitatīva dzīves telpa, kur pēdējais tiek izvērsts: ,,Dzīves
telpa ar teicamiem izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, drošu
vidi, aktīvu sabiedrisko dzīvi. Vienlaicīgi tā ir teritorija ar augstvērtīgu pilsētas un ciemu
publisko telpu, pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem, skaistām dabas teritorijām un bagātu
kultūrvēsturisko mantojumu”. Kā viena no rīcībām, lai sasniegtu kvalitatīvu dzīves telpu tiek
definēta – Sports, zem kuras izvirzīti uzdevumi: Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida
aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti (šim uzdevumam noteiktas rīcības - R.74.
Vietēja, nacionāla, starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanas veicināšana
dažādām mērķu grupām; R.75. Bērnu un jauniešu sporta attīstības un augsto sasniegumu
sporta veicināšana; R.76. Veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu); Pilnveidot
sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi (t.sk. rīcības: R.77. Siguldas
novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; R.78.
Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana; R.80. Ziemas sporta bāžu
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attīstība, labiekārtošana un jaunu trašu un sporta veidu infrastruktūras izveides veicināšana;
R.82. Sporta un veselības taku izveide Laurenčos);
2. likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldību autonomā
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Minētā funkcija ietver sevī arī iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību drošā un sakārtotā vidē, kā
arī no tā izrietošo pienākumu pašvaldībām uzturēt tās izveidoto iestāžu, tai skaitā profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu, ēkas un telpas (Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punkts un
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 6.punkts);
3. saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. No minētās
funkcijas izriet ne tikai nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanu, bet arī attiecīgās sporta infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu;
4. likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var, citastarp, deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk;
5. SIA ,,Siguldas Sporta serviss” komercdarbības veids ir sporta objektu darbība, Ņemot vērā
SIA ,,Siguldas Sporta serviss” statūtos noteikto, tās darbības mērķi Siguldas novada
administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs ir ziemas sporta veidu
attīstība Siguldas novadā, kā arī sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana;
6. Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA ,,Siguldas Sporta serviss” kapitāldaļu turētāja tās
kapitāldaļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē;
7. Siguldas novada pašvaldības dome ar 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.16 ,,Par līdzdalības
pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase”” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA ,,Siguldas
Sporta serviss”, konstatējot, ka tās darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam;
8. ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666 ,,Par Sporta politikas
pamatnostādnēm 2014.−2020.gadam” atbalstītas Sporta politikas pamatnostādnes
2014.−2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritātēm atzīts sporta politikas
virziens – Bērnu un jauniešu sports un Sports visiem attīstība. Lai sasniegtu pamatnostādnēs
definēto sporta politikas mērķi, kā pamatnostādņu virzieni noteikti, tai skaitā iedzīvotāju
pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības
saglabāšanā un nostiprināšanā, kā arī sporta infrastruktūra;
9. ,,Fischer Slēpošanas centrs” sporta bāze lielākoties sniedz pakalpojumus Siguldas novada
pašvaldībai un tās pirmskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Biznesa
pakalpojumi ir sezonāli un ienākumus sporta bāze pie esošā pakalpojuma klāsta spēj gūt tikai
ziemas sporta veidos un ziemas apstākļos. Sporta bāze realizē treniņsacensības un ES projekta
nodarbības, kas atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām − veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu;
10. izzinot iedzīvotāju vajadzības ,,Siguldas novada attīstības programma 2018.-2024.gadam”
Rīcības plānā ir izvirzīts uzdevums – U20 – Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru
un materiāli tehnisko bāzi, kuram pakārtoti ir iekļauta rīcība - R.79. - Slēgtu/daļēji slēgtu ledus
laukumu izveide novadā;
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11. 2018.gada janvārī, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem un salam, Siguldas novada
pašvaldība sadarbībā ar bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” darbiniekiem un
brīvprātīgajiem novadniekiem bija izveidojusi publisko slidotavu stadionā pie Siguldas Sporta
centra. Slidotava gan siguldiešu, gan novada viesu vidū bija ļoti iecienīta – to ik dienu
apmeklēja vairāki simti gan lieli, gan mazi aktīvās atpūtas cienītāji. Turklāt bez slidošanas pa
200 metru apli bija pieejams arī neliels laukums hokeja spēlei. Slidotprieku izbaudīja arī
izglītības iestāžu skolēni. Šāda aktīvās atpūtas un sportiskā nodarbe lieliski dažādo mācību
procesu, vienlaikus ļaujot izbaudīt ziemu un kopā būšanu ar klases biedriem brīvā dabā un
svaigā gaisā, attīstot fiziskās prasmes;
12. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 5.punkts noteic, ka publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, kā arī un 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 3.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. slēgt deleģēšanas līgumu ar Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA ,,Siguldas
Sporta serviss” par no pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību un
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izrietošo uzdevumu – organizēt
iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas aktīvas atpūtas un sporta pasākumus
sporta bāzē ,,Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, un stadionā
pie Siguldas Sporta centra, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, SIA ,,Siguldas
Sporta serviss” ziemas sezonā izveidojot publisku slidotavu – nodošanu SIA ,,Siguldas Sporta
serviss”, paredzot finanšu un materiālos resursus uzdevuma izpildei, nosakot līguma darbības
termiņu – no 2019.gada 1.janvāra – vienu gadu;
2. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot deleģēšanas līguma projektu, paredzot tajā t.sk.
savstarpējo norēķinu un finanšu resursu, kas paredzēti funkcijas nodrošināšanai, piešķiršanas
noteikumus, uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus un pārskatu, ziņojumu
sniegšanas kārtību, kā arī sagatavot vienošanās projektu par 2016.gada 1.novembra Nekustamā
īpašuma nomas līguma Nr.2016/1573 darbības izbeigšanu ar dienu, kad spēkā stāsies šā
lēmuma 1.punktā minētais deleģēšanas līgums;
3. uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minētajam deleģēšanas līgumam sagatavot Siguldas novada
pašvaldības rīcībā esošu pamatlīdzekļu sarakstu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu slidotavas
izveidi un darbību, nodošanai SIA ,,Siguldas Sporta serviss”, savukārt, informāciju par
nepieciešamo finanšu resursu apjomu, iekļaut pašvaldības 2019.gada budžeta projektā;
4. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei pēc deleģēšanas līguma spēkā stāšanās publicēt to
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā
termiņā.

4.§
Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
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Ziņo: galvenā lauku attīstības speciāliste I.Eriksone
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies. Domes sēdi turpina vadīt domes
priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa.
Izskatījusi jautājumu par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvu
turpmākajiem četriem gadiem, dome konstatē:
1. Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. punkts
nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu
apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka
attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija. Komisijas darbu organizē
pašvaldība. Savukārt 3. punkts nosaka, ka komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim
no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam
pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā
komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz
četriem gadiem;
2. Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 26.novembra sēdē (prot.Nr.22, 1.§) tika
nolemts izveidot Siguldas novada Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem un
tika apstiprināts tās sastāvs;
3. Siguldas novada pašvaldībā saņemta 2018.gada 8.oktobra Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, reģ. Nr. 90000794228, vēstule Nr. 04.2-11/18/342e „Par dalību komisijā”, 2018.gada 8.oktobra Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās
virsmežniecības, reģ. Nr. 90000057795, vēstule Nr. VM5.4-1/946 „Par piedalīšanos
Medību koordinācijas Komisijā”, 2018.gada 10.oktobra biedrības „Latvijas Meža
īpašnieku biedrība”, reģ. Nr. 40008094521, vēstule Nr. S19/18 „Par Medību koordinācijas
komisijas izveidošanu”, 2018.gada 19.oktobra biedrības „Latvijas Mednieku Asociācija”,
reģ. Nr. 5008051581, vēstule par dalību Siguldas novada pašvaldības medību koordinācijas
komisijā, 2018.gada 25.oktobra biedrības „Latvijas Zemnieku federācija”, reģ. Nr.
40008028935, vēstule „Par biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” pārstāvja deleģēšanu
Siguldas novada medību koordinācijas komisijā. Ar šīm vēstulēm Siguldas novada
pašvaldība tiek informēta par deleģētajiem pārstāvjiem Siguldas novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas sastāvam turpmākajiem četriem gadiem.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Medību likuma 29.panta piektās daļas 1., 2. un
3.punktu, sestās daļas 1., 2. un 3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 2., 3. un 7.punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 22.novembra
atzinumu (prot.Nr.12, 8.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, nepiedalās−1 (U.Mitrevics), dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem šādā
sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētājs - Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu
un vides pārvaldības nodaļas būvinženieris Anatolijs Ļitovčenko;
1.2. komisijas loceklis – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna nodaļas
mežzinis Jānis Lūsis;
1.3. komisijas loceklis – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksamniecības pārvaldes
Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Aigars Dābols;
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1.4. komisijas loceklis – biedrības „Latvijas Mednieku Asociācija” biedrs Leons Kalniņš;
1.5. komisijas loceklis –biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes loceklis Linards Ligeris;
1.6. komisijas loceklis – biedrības „Latvijas Meža īpašnieku biedrība” biedrs Modris Kalvāns, viņa
prombūtnes laikā - biedrības „Latvijas Meža īpašnieku biedrība” biedrs Guntars Kampernovs;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 26.novembra lēmumu
(prot.Nr.22, 1.§).
Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U.Mitrevics.

5.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes Galvenā nodokļu administratore K.Bērze
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot
saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām. Siguldas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas
kārtību un nosacījumus reglamentē Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra
saistošie noteikumi Nr.25 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Siguldas novadā”.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ir izstrādāts ar mērķi precizēt šobrīd spēkā esošo
regulējumu, nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi var tikt piešķirti saimnieciskās
darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā ir izveidojuši darba vietas Siguldas novada
teritorijā esošajā juridiskajā adresē, struktūrvienībā vai filiālē, ar nosacījumu, ka vairāk nekā puse tajās
(no jauna izveidotajās darba vietās) nodarbināto ir Siguldas novadā deklarētas personas.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 43.panta trešo
daļu, likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.16, 5.§), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus ,,Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 ,,Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā””;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

6.§
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes Galvenā nodokļu administratore K.Bērze
Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzēšanu, personām, kuru kopējā parāda summa nepārsniedz 15,00 EUR, pamatparāda summa
ir vecāka par 3 gadiem, un personai iepriekš nav uzsākts parāda piedziņas process, dome konstatē:
1. likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības;
2. saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā
likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa
iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro;
3. likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Vadoties no iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.16, 6.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 126,02 EUR (viens simts divdesmit seši euro 2 centi)
apmērā, tajā skaitā pamatparāda summa 68,96 EUR, nokavējuma nauda 57,06 EUR, saskaņā ar
Zemes un nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu;
2. gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi
ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka
par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu;
3. publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

7.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes Galvenā nodokļu administratore K.Bērze
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3.punktu
Siguldas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu
normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
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25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājiem — ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Siguldas novada pašvaldības dome konstatē, ka Latvijas
Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk tekstā - Izdevums) publicētas ziņas par
šādu juridisko personu izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:
1. SIA ,,PIRAMĪDA ABC”, reģ.nr. 44103035083, 22.05.2012. uzsākta parādu piedziņa − lēmumi
Nr.4.32.5./20; 4.32.5./21. Nolēmumi tika izpildīti. Pamatojoties uz 26.07.2012. lēmumu lietā
Nr.C04321712 SIA ,,PIRAMĪDA ABC”, reģ.nr. 44103035083, īpašumtiesības izbeigušās.
02.05.2016. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,PIRAMĪDA ABC”, reģ.nr. 44103035083, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 05.09.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018.gada 5.septembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.18-10/137222, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,PIRAMĪDA ABC”, reģ.nr. 44103035083, no komercreģistra.
2. 14.12.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,ADAMAS 2”, reģ.nr. 40003520713, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 12.10.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018.gada 17.oktobrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/154219, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,ADAMAS 2, reģ.nr.40003520713, no komercreģistra.
3. SIA ,,Agro Lauenšteins”, reģ.nr. 50003292621, 02.11.2011. uzsākta parādu piedziņa − pašvaldības
domes lēmums Nr.25§14. Nolēmums tika izpildīts. Pamatojoties uz 06.01.2012. lēmumu lietā
Nr.C04521511 SIA “Agro Lauenšteins”, reģ.nr. 50003292621, īpašumtiesības izbeigušās.
24.04.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,Agro Lauenšteins”, reģ.nr. 50003292621, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 22.01.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018.gada 22.janvārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/11180, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,Agro Lauenšteins”, reģ.nr. 50003292621, no komercreģistra.
4. SIA ,,CM DRB”, reģ.nr. 40003935661, 20.06.2012. uzsākta parādu piedziņa − lēmums
Nr.4.32.5./28. Nolēmums tika izpildīts. Pamatojoties uz 19.07.2012. lēmumu lietā Nr.C04322512
SIA ,,CM DRB”, reģ.nr. 40003935661, īpašumtiesības izbeigušās.
14.01.2014. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,CM DRB”, reģ.nr. 40003935661, darbības izbeigšanu.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc
publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Līdz
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17.11.2017. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram pieteikumu
par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2017.gada 17.novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/165298, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,CM DRB”, reģ.nr. 40003935661, no komercreģistra.
5. 18.07.2018. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,LUDE”, reģ.nr. 40003366365, darbības izbeigšanu.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc
publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Līdz
27.08.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram pieteikumu
par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018.gada 27.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/132194, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,LUDE”, reģ.nr. 40003366365, no komercreģistra.
6. 14.12.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,MAZĀ ŠVEICE”, reģ.nr. 40003560152, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 16.10.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018.gada 16.oktobrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/155647, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,MAZĀ ŠVEICE”, reģ.nr. 40003560152, no komercreģistra.
7. SIA ,,SIGULDAS MINERĀLŪDENS”, reģ.nr. 40003076799, 25.11.2009. uzsākta parādu piedziņa
− pašvaldības domes lēmums Nr. 25§14. Nolēmums tika izpildīts. 04.11.2015. lēmums Nr.4.-32.5/197,
16.02.2016.lēmums Nr.4.-32.5/231, 13.07.2016.lēmums Nr.4.-32.5/258 nav izpildīti. Pamatojoties uz
11.08.2017., 17.08.2017., 07.09.2017. lēmumiem lietā Nr.C33521917 SIA ,,SIGULDAS
MINERĀLŪDENS”, reģ.nr. 40003076799, īpašumtiesības izbeigušās.
10.08.2016. SIA ,,SIGULDAS MINERĀLŪDENS”, reģ.nr. 40003076799, pasludināts
maksātnespējas process. 09.09.2016.pašvaldība kā kreditors pieteikusi kreditora prasījumu.
Saskaņā ar 16.04.2018.(lēmums 13.04.2018.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā,
SIA ,,SIGULDAS MINERĀLŪDENS”, reģ.nr. 40003076799, ir izbeigts maksātnespējas process
(pamatojums – izpildīts kreditora prasījuma segšanas plāns).
2018.gada 21.jūnijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
SIA ,,SIGULDAS MINERĀLŪDENS”, reģ.nr. 40003076799, no komercreģistra.
8. 30.12.2016. SIA ,,Scanhouse”, reģ.nr. 50103234691, pasludināts maksātnespējas process.
17.01.2017.pašvaldība kā kreditors pieteikusi kreditora prasījumu.
Saskaņā ar 29.05.2018.(lēmums 28.05.2018.)ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā,
SIA ,,Scanhouse”, reģ.nr. 50103234691, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums – izpildīts
kreditora prasījuma segšanas plāns).
2018.gada 29.maijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
SIA ,,Scanhouse”, reģ.nr. 50103234691, no komercreģistra.
9. SIA ,,NET KOMUNIKĀCIJA”, reģ.nr. 40003079668, 29.09.2010. pasludināts maksātnespējas
process. Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora prasījumu.
Saskaņā ar 14.06.2017.(lēmums 13.06.2017.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā,
SIA ,,NET KOMUNIKĀCIJA”, reģ.nr. 40003079668, ir izbeigts maksātnespējas process
(pamatojums – pabeigta bankrota procedūra).
2017.gada 10.jūlijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
SIA ,,NET KOMUNIKĀCIJA”, reģ.nr. 40003079668, no komercreģistra.
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10. 03.01.2002. Izdevumā publicēta ziņa, ka ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša
2001.gada 17.decembra spriedumu civillietā Nr.C04242101 likvidējamā publiskā akciju sabiedrība
,,ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS SAIMNIECĪBA SIGULDA”, vienotais reģ.Nr.40003020704,
atzīta par maksātnespējīgu no 2001.gada 27.novembra.
Kreditoru prasījumi piesakāmi divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi kreditora prasījumu.
2004.gada 26.novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums, ar kuru nolemts izslēgt
publiskā akciju sabiedrība ,,ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS SAIMNIECĪBA SIGULDA”, no
komercreģistra.
11. 15.09.2016. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,Eksotim”, reģ.nr. 40103279685, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 08.11.2017. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2017.gada 8.novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/159558, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,Eksotim”, reģ.nr. 40103279685, no komercreģistra.
12. 24.11.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ,,KRIEVIJAS KOKS”, reģ.nr. 40003529784,
darbības izbeigšanu. Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena
mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora
iecelšanu. Līdz 09.10.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi
reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018.gada 9.oktobrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/152463, ar kuru
nolemts izslēgt SIA ,,KRIEVIJAS KOKS”, reģ.nr. 40003529784, no komercreģistra.
Iepazīstoties un pārbaudot lietas apstākļus, dome secina, ka minēto juridisko personu
nekustamā īpašuma nodokļu parādi ir dzēšami.
Vadoties no iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16,
7.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. dzēst neatgūto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma

naudu:
1.1.. SIA ,,PIRAMĪDA ABC”, reģ.nr. 44103035083, pamatparāds 1197,59 EUR, nokavējuma nauda
uz 07.11.2018. 1188,90 EUR, kopā 2386,49 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro
un 49 centi) apmērā;
1.2.SIA ,,ADAMAS 2, reģ.nr. “40003520713, pamatparāds 279,28 EUR, nokavējuma nauda uz
07.11.2018. 272,23 EUR, kopā 551,51 EUR (pieci simti piecdesmit viens euro un 51cents)
apmērā;
1.3.SIA ,,Agro Lauenšteins”, reģ.nr. 50003292621, pamatparāds 574,88 EUR, nokavējuma nauda uz
07.11.2018. 545,37 EUR, kopā 1120,25 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro un 25
centi) apmērā;
1.4.SIA ,,CM DRB”, reģ.nr. 40003935661, pamatparāds 9,51 EUR, nokavējuma nauda uz
07.11.2018. 8,13 EUR, kopā 17,64 EUR (septiņpadsmit euro un 64 centi) apmērā;
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1.5.SIA ,,LUDE”, reģ.nr. 40003366365, pamatparāds 30,74 EUR, nokavējuma nauda uz 07.11.2018.
30,74 EUR, kopā 61,48 EUR (sešdesmit viens euro un 48 centi) apmērā;
1.6.SIA ,,MAZĀ ŠVEICE”, reģ.nr. 40003560152, pamatparāds 486,82 EUR, nokavējuma nauda uz
07.11.2018. 486,89 EUR, kopā 973,71 EUR (deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 71 centi)
apmērā;
1.7.SIA ,,SIGULDAS MINERĀLŪDENS”, reģ.nr. 40003076799, pamatparāds 17681,52 EUR,
nokavējuma nauda uz 07.11.2018. 10196,18 EUR, kopā 27877,70 EUR (divdesmit septiņi
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 70 centi) apmērā;
1.8.SIA ,,Scanhouse”, reģ.nr. 50103234691, pamatparāds 178,25 EUR, nokavējuma nauda uz
07.11.2018. 27,10 EUR, kopā 205,35 EUR (divi simti pieci euro un 35 centi) apmērā;
1.9.SIA ,,NET KOMUNIKĀCIJA”, reģ.nr. 40003079668, pamatparāds 4118,78 EUR, nokavējuma
nauda uz 07.11.2018. 1041,67 EUR, kopā 5160,45 EUR (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit
euro un 45 centi) apmērā;
1.10. publiskā akciju sabiedrība ,,ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS SAIMNIECĪBA SIGULDA”,
pamatparāds 510,49 EUR, nokavējuma nauda uz 07.11.2018. 510,49 EUR, kopā 1020,98 EUR
(viens tūkstotis divdesmit euro un 98 centi) apmērā;
1.11. SIA ,,Eksotim”, reģ.nr.40103279685, pamatparāds 482,16 EUR, nokavējuma nauda uz
07.11.2018. 168,60 EUR, kopā 650,76 EUR (seši simti piecdesmit euro un 76 centi) apmērā;
1.12. SIA ,,KRIEVIJAS KOKS”, reģ.nr. 40003529784, pamatparāds 487,73 EUR, nokavējuma
nauda uz 07.11.2018. 446,00EUR, kopā 933,73 EUR (deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 73
centi) apmērā.
2. gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina
palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu;
3. publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā
kārtībā.
8.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes Galvenā nodokļu administratore K.Bērze
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu un Siguldas novada
pašvaldības domes 2011.gada 28.decembra noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas noteikumi Siguldas pašvaldībā” (prot. Nr.25, §1) 3.daļu, Siguldas novada pašvaldības
nodokļu administratore veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu −
nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma
naudas. Minētā likuma 25.panta 3.daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk − APL) 33.panta pirmo daļu, ja kāds no
administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskās personas nāve u.c.), iestāde vai tiesa var
aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.
LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments lietā Nr.A42485408 SKA594/2009 norādīja, ka piemērojot APL 33.panta pirmo daļu −administratīvais process tiek apturēts, un
mirusī fiziskā persona tiek aizstāta ar tiesību pārņēmēju. Mantojumā ietilpstošo tiesību pārņemšana
notiek ar mantojuma pieņemšanu (Civillikuma 701.pants).
No augstāk minētā izriet, ka piedziņas darbības mirušai personai tiek apturētas līdz ar miršanas
brīdi un kad ir noskaidrots mantinieks, šo personu aizstāj ar viņa tiesību pārņēmēju.
Siguldas novada pašvaldības dome konstatē, ka pielikumā minētās personas – nodokļu
maksātāji ir miruši, šīm personām uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav reģistrēti nekustamie īpašumi
Siguldas novada zemesgrāmatās, Siguldas novada pašvaldība pielikumā minētajām personām nav
pieteikusi kreditora prasījumus – nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos laikrakstā ,,Latvijas
Vēstnesis” vai arī uz sludinājuma brīdi mirušai personai nav bijis nodokļa parāds, bet saskaņā ar
ierakstiem zemesgrāmatas nodalījumos, mantiniekiem ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
nākošajiem taksācijas gadiem, bet mantojuma atstājējs, kuram ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds,
nav aizstāts ar tiesību pārņēmēju triju gadu laikā no mantojuma apliecības izdošanas vai tiesas lēmuma
pieņemšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Siguldas novada pašvaldības dome secina, ka pielikumā
minētajām personām nodokļu parādus nav iespējams piedzīt no mantiniekiem, kā arī mantojuma
atstājējs, kuram ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, nav savlaicīgi aizstāts ar tiesību pārņēmēju, kā
rezultātā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda pielikumā minētajām personām, ir
objektīvi neatgūstami un ir jādzēš.
Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam
turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto
dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Vadoties no iepriekšminētā un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16,
8.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis),
pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1204,25 EUR un ar to saistīto nokavējuma
naudu 945,98 EUR, kopsummā 2150,23 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit euro un
23 centi) saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu;
2. publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā.
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9.§
Par līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Atkārtoti izskatot 2018.gada 14.jūnija lēmumu ,,Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu
Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (prot. Nr.9, 31.§), dome
konstatē:
1. ar 2018.gada 14.jūnija lēmumu ,,Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (prot. Nr.9, 31.§) apstiprināta
līdzfinansējuma maksa par Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītību,
tostarp paredzot, ka mazākā līdzfinansējuma maksa tiek piemērota arī novadā Siguldas
deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēknim, par kura aprūpi īsteno viens
novadā deklarēts (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēkņa vecāks, dēļ tā, ka
audzēkņa vecāku laulība ir šķirta;
2. lai nepārprotami līdzfinansējuma maksas lēmumā atrunātu vienādu pieeju personām, kuras
atrodas salīdzināmi vienādos apstākļos, pielīdzinot pie šķirtajām ģimenēm arī tās ģimenes,
kuras laulību nav reģistrējušas un kopdzīvi neturpina, ir nepieciešams precizēt 2018.gada
14.jūnija lēmumu ,,Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (prot. Nr.9, 31.§). Ņemot vērā, ka lēmumam ir bijuši
vairāki grozījumi, tā vieglākai uztveramībai lēmums izdodams jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g
apakšpunktu, Izglītības likuma 12.panta otrā prim viens daļu, Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 5.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 9.§) un Izglītības un kultūras komitejas
2018.gada 28.novembra sēdes atzinumu (prot. 14, 1.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1.

apstiprināt vecāku līdzfinansējumu par vienu profesionālās ievirzes izglītības programmas
apguvi Siguldas Sporta skolā un Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” vienam audzēknim
mēnesī šādā apmērā:
1.1. Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēknim, par kura
aprūpi īsteno abi vecāki, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri
plkst.00.00) ir Siguldas novada teritorijā, 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi),
izņemot dambreti. Par dambretes izglītības programmas apguvi - 10,00 EUR (desmit euro
un nulle centi). Šajā apakšpunktā noteiktās maksas attiecas arī uz Siguldas novada teritorijā
deklarētu (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēkni, par kuru aprūpi īsteno viens
vecāks, kura dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā (uz kalendārā gada 1.janvāri
plkst.00.00). Šī apakšpunkta izpratnē tiek uzskatīts, ka viens vecāks aprūpes tiesības īsteno
arī gadījumos, ja:
1.1.1. audzēkņa vecāku laulība ir šķirta;
1.1.2. otrs audzēkņa vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;
1.1.3. otrs audzēkņa vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
1.1.4. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
1.1.5. otrs audzēkņa vecāks nav zināms;
1.1.6. otrs audzēkņa vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;
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2.

3.
4.

1.2. Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēknim, par kuru
aprūpi īsteno abi vecāki un viena vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada
1.janvāri plkst.00.00) ir Siguldas novada teritorijā, 30,00 EUR (trīsdesmit euro un nulle
centi), izņemot dambreti. Par dambretes izglītības programmas apguvi − 15,00 EUR
(piecpadsmit eiro un nulle centi);
1.3. citiem audzēkņiem 40,00 EUR, izņemot dambreti. Par dambretes izglītības programmas
apguvi − 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi);
noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa Siguldas Sporta skolai, izņemot dambretei,
piemērojama no 2019.gada 1.septembra. Līdz 2019.gada 31.maijam Siguldas Sporta skolai:
2.1. šī lēmuma 1.1.apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par vienas
profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 15,00 EUR
(piecpadsmit euro un nulle centi);
2.2. šī lēmuma 1.2.apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par vienas
profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 20,00 EUR
(divdesmit euro un nulle centi);
2.3. šī lēmuma 1.3. apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par vienas
profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 30,00 EUR
(trīsdesmit euro un nulle centi);
noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 1. un 2.punktā noteiktā maksas kārtība piemērojama ar
2018.gada 1.septembri;
atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu ,,Par
līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs” (prot. Nr.9, 31.§).

10.§
Par saistošo noteikumu ,,Grozījumi 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Debatēs izsakās L.Sausiņa.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 10.§) un Izglītības un kultūras komitejas
2018.gada 28.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 2.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
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11.§
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33
„Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”, turpmāk – saistošie noteikumi,
apstiprināta kartība, kādā Siguldas novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētam speciālistam
dzīvojamās telpas nodrošināšanā, izīrējot to uz pagaidu laiku, kamēr speciālists atrod pastāvīgu
dzīvesvietu Siguldas novadā. Saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹
panta pirmo daļu, pašvaldība var izīrēt speciālistam tikai tādu dzīvojamo platību, kurai noteikusi
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
Saistošo noteikumu 13.punkts nosaka, ka dzīvokļiem, kuriem ir noteikts statuss „dienesta
dzīvokļi”, ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi mainās statuss uz „speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas” un šis statuss ir spēkā līdz brīdim, kamēr pašvaldības dome ar lēmumu to atceļ. Ar Siguldas
novada pašvaldības domes 2011.gada 9.februāra lēmumu ,,Par dienesta dzīvojamo telpu noteikšanu”
(protokols Nr.3, 21.§) dienesta dzīvokļa statuss noteikts četriem dzīvokļiem, kuri atrodas pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 0011 002.
Ņemot vērā nepieciešamību radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai
kvalificētiem speciālistiem pagaidu dzīvojamās telpas nodrošināšanā saistošajos noteikumos
noteiktajās jomās, it īpaši tajās, kurās ilgstoši grūti piesaistīt kvalificētus speciālistus (uz šo brīdi
Siguldas novada pašvaldībā un tās iestādēs ir 7 vakances uz pilnas slodzes darbu), kā arī ņemot vērā,
ka dzīvokļu īres jomā Siguldas novadā ir saskatāma tirgus nepilnība, proti, pieprasījums uz dzīvokļu
īri ir lielāks nekā piedāvājums (pēc sociālos tīklos pieejamās informācijas uz šo brīdi visā Siguldas
novadā izsludināti uz īri 4 dzīvokļi, savukārt pieprasījumi par vēlmi īrēt ir 7), lai mazinātu spriedzi
piesaistāmajiem kvalificētajiem speciālistiem piemērotas pastāvīgas dzīvojamās telpas atrašanā,
nolūks precizēt dzīvokļus, kuriem nosakāms ,,speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas” statuss,
paredzot „speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas” statusu 6 dzīvokļiem. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības autonomo
funkciju ,,palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga
pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.1 panta pirmo daļu par to, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu,
pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības
virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar pašvaldības
funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu
speciālistu nodrošinājums, lai nodrošinātu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldības
autonomo funkciju izpildei, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 6.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu:
1.1. Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 0011 002 šādiem
dzīvokļiem: Nr.6; Nr.10; Nr.16, Nr.19; Nr.23;
1.2. Siguldas ielā 5 dzīvoklim Nr.15, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā;
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2. atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 9.februāra lēmumu ,,Par dienesta dzīvojamo telpu noteikšanu”
(prot.Nr.3, 21.§).
12.§
Par detālplānojuma ,,Helmaņa iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads” izstrādes
uzsākšanu, jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveidei
Ziņo: Būvniecības kontroles nodaļas vadītāja R.Bete
Izskatot detālplānojuma izstrādes ierosinātāja SIA ,,Baltu Rotas”, reģistrācijas
Nr.40103127729, valdes locekļa Vitauta Straupes pilnvarotās personas Ievas Straupes−Lūses
2018.gada 2. oktobra iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut izstrādāt detāplānojumu zemes vienībai
ar adresi Helmaņa ielā 2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada teritorijas
plānojumā noteiktajā publiskās apbūves teritorijā, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000578374 datiem, nekustamā īpašuma ar adresi Helmaņa iela 2, Peltes,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 004 1013, kurš sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0966, 8,113 ha platībā, ir SIA ,,Baltu Rotas”
īpašumā;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§), (turpmāk tekstā – Teritorijas
plānojums) Grafisko daļu, zemes vienības ar adresi Helmaņa iela 2, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs 8094 004 1013, plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu
dzīvojamās apbūves (DzM), publiskās apbūves (P) un inženiertehniskās apgādes objektu (TI)
teritorijas;
3. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
409.3. apakšpunktu, detālplānojumu obligāti izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, vai
jaunas būvniecības uzsākšanas Teritorijas plānojumā noteiktajās teritorijās un kompleksai
teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu
infrastruktūru izbūvi, nepieļaujot fragmentāru apbūves teritoriju attīstību atrauti no esošās
apbūves;
4. saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 28. panta trešo daļu, detālplānojumu izstrādā pirms
jaunas būvniecības uzsākšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un
ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un saskaņā ar 28. panta ceturto daļu, detālplānojuma
izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka
vietējā pašvaldība darba uzdevumā, detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar
būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628)
38.punktu, detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu vai
plānošanas uzdevumu, detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības
un, saskaņā MK noteikumu Nr.628 39.2. un 39.3. apakšpunktu, pilsētās un ciemos
detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju,
ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās
un ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā
teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves teritorija (DzS),
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzD), jauktas centra apbūves teritorija (JC) vai publiskās apbūves teritorija (P). Saskaņā ar
42. punktu, izstrādā teritoriāli vienotai teritorijai uz derīga un aktuāla augstas detālplānojumu
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detalizācijas topogrāfiskā plāna pamatnes, izmantojot aktuālo Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju par zemes vienību;
6. MK noteikumu Nr.628 132.punkts noteic, ka, ja detālplānojuma izstrādi pilnībā vai daļēji
finansē ierosinātājs, pašvaldības lēmumam par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pievieno
līguma projektu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Līguma projektā
norāda: detālplānojuma ierosinātāju; detālplānojuma izstrādes laika grafiku; piekļuves tiesības
sistēmai; detālplānojuma izstrādē veicamās darbības, to finansēšanas avotus un finansējuma,
tai skaitā pašvaldības līdzfinansējuma, aptuveno apmēru un savstarpējo norēķinu kārtību; pušu
tiesības, pienākumus un atbildību.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 28. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 38.punktu, 39.2. un 39.3. apakšpunktu un 98. punktu, 132.punktu
2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
(prot.Nr.20, §2) II. sējumu ,,Grafiskā daļa” un III. sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 409.3 punktu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.12, 5.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. uzsākt detālplānojuma izstrādi ,,Helmaņa ielā 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads”, ar
mērķi publiskajai un mazstāvu dzīvojamai apbūvei paredzētu zemes gabala sadalīšana, jaunas
apbūves veidošana publiskās apbūves teritorijā un nepieciešamās infrastruktūras izbūve.
2. apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma Darba uzdevumu un detālplānojuma
teritoriju (1.pielikums, 2.pielikums);
3. apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Būvniecības
kontroles nodaļas vadītāju;
4. slēgt līgumu par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar
detālplānojuma izstrādes ierosinātāju, sešu nedēļu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā;
5. noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 3.punkts.

13.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: nekustamā īpašuma speciāliste G.Mūrmane
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas priekšlikumu slēgt zemes nomas līgumu ar L.L.A. ar nomas mērķi: Siguldas
novada pašvaldības īpašumā esošās garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu [numurs] uzturēšanai, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma ierakstu Nr.831, nekustamais īpašums ar kadastra numuru [numurs], kas sastāv no
zemes vienības ar adresi [adrese], platība 2958 m2, kadastra apzīmējums [numurs] (turpmāk –
zemes vienība), ir L.L.A. īpašumā;
2. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, uz zemes vienības
atrodas garāžas ēka platībā 493,9 m2 ar adresi [adrese], kadastra apzīmējumu [numurs], kas
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

nodalījuma ierakstu Nr.[..] ietilpst nekustamā [adrese], kadastra Nr.[..] sastāvā un ir Siguldas
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā;
ņemot vērā, ka pašvaldībai nepieder zemes vienība, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša ēka
un to, ka zemes vienība nepieciešama šīs ēkas uzturēšanai, nepieciešams lemt par zemes
vienības daļas ar kadastra apzīmējums [..] nomu;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta
pirmā daļa paredz, ka publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai saskaņā ar
šā likuma un citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību,
ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. Kārtību,
kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības
regulē Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1191 ,,Kārtība, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, kura
2.1.apakšpunkts paredz, ka šos noteikumus nepiemēro, ja nomā zemi, lai uzturētu uz tās esošu
publiskai personai piederošu ēku (būvi). Šādā gadījumā minēto noteikumu 18.punkts paredz
nomniekam pienākumu 10 darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt savā
mājaslapā internetā, kā arī izvietot publiski pieejamā vietā atvasinātas publiskas personas
adresē šādu informāciju: 1) nekustamā īpašuma adresi; 2) kadastra numuru; 3) platību; 4)
lietošanas mērķi; 5) iznomātāju; 6) nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra
izmaksas mēnesī; 7) nomas līguma darbības termiņu;
saskaņā ar likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu, ja
bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz
kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai
pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas
maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa
nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Savukārt, minētā likuma 12.panta
trešās daļas 1.punkts nosaka, ka pārējos gadījumos bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem pēc viņu izvēles ir tiesības pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un
saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu;
nosakot nomā nododamās zemes platību, jāizvērtē pašvaldībai piederošās ēkas īpašumam
funkcionāli nepieciešamā zemes platība, proti, platība, ko aizņem garāžas ēka, kā arī jāņem
vērā tas, lai būtu nodrošināta piekļuve, pieejamība ēkai;
saskaņā ar likuma ,,Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas
(būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par
patstāvīgu īpašuma objektu, ja ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas
atbilstoši likumiem piešķirta šim nolūkam, iegūta darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata
pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes
īpašuma tiesības atjaunotas vai atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam
(tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai. Ņemot vērā to, ka
konkrētajā situācijā uz zemes esošā ēka (būve) ir patstāvīgs īpašuma objekts, kas nepieder
zemes īpašniekam, starp zemes un ēkas īpašnieku jau faktiski pastāv nomas tiesiskās attiecības,
kas pastāv neatkarīgi no tā, vai starp pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās (nomas līgums)
(Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 26.oktobra
spriedums lietā Nr. C39057712 SKC–336/2016);
saskaņā ar 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līgumu par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
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nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus – Siguldas
pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jumis” mantu (turpmāk – Koncesijas
līgums), Siguldas novada pašvaldībai piederošā garāžas ēka kā koncesijas resurss tika nodota
SIA ,,VAANIA”;
9. pamatojoties uz SIA ,,VAANIA” 2013.gada 7.jūnija iesniegumu ,,Par īpašuma izslēgšanu no
koncesijas resursiem”, ar kuru koncesionārs lūdz izslēgt no koncesijas resursu sastāva būvi
(garāžas ēku) ar kadastra apzīmējumu [numurs] [adrese], kas atrodas uz cita īpašnieka zemes
(nekustamais īpašums [adrese]), ar Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 31.jūlija
lēmumu ,,Par grozījumiem Koncesijas līgumā un Vienošanās” (prot.Nr.16, 10.§) nolemts
izslēgt garāžas ēku, [adrese], būves kadastra apzīmējums [numurs] no koncesijas resursu
sastāva. Par minēto 2014.gada 29.jūlijā noslēgta vienošanās pie Koncesijas līguma, ar kura
1.2.punktu noteikts izslēgt no Koncesijas līguma pielikuma ,,Pamatlīdzekļu saraksts uz
01.03.03.” 2.punktā vārdus ,,garāžas ēka”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešās daļas
1.punktu, Civillikuma 2112. un 2165. pantu, kā arī Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada
22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.12, 7.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.16, 14.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar L.L.A. par zemes vienības ar adresi [adrese], kadastra apzīmējums
[numurs], daļas 708 m2 platībā nomu, Siguldas novada pašvaldībai piederošās garāžas ēkas platībā
493,9 m2 ar kadastra apzīmējumu [numurs], uzturēšanai;
2. atzīt starp Siguldas novada pašvaldību kā būves (garāžas ēka) platībā 493,9 m2 ar kadastra
apzīmējumu [numurs] īpašnieci, un L.L.A. kā nekustamā īpašuma [adrese], kadastra numurs [..],
īpašnieci, faktiski pastāvošās zemes nomas tiesiskās attiecības no brīža, kad noslēgta vienošanās
pie Koncesijas līguma, ar kuru izslēgta no koncesijas resursu sastāva būve (garāžas ēka) ar kadastra
apzīmējumu [numurs], t.i. no 2014.gada 29.jūlija, nosakot zemes nomas līgumā nomas maksu 6%
no zemes kadastrālās vērtības gadā par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [numurs], adrese
[adrese], daļas 708 m2 platībā faktisko lietošanu par laika periodu no 2014.gada 29.jūlija līdz zemes
nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienai;
3. noteikt nomas līguma darbības termiņu 5 (pieci) gadi vai līdz brīdim, kad būve (garāžas ēka) platībā
493,9 m2 ar kadastra apzīmējumu [numurs] tiks nojaukta, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem
iestāsies pirmais. Nomas maksa 6% no zemes kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis;
4. uzdot Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu ar L.L.A.;
5. uzdot Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai nodrošināt, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada
29.oktobra noteikumu Nr.1191 18.punkta prasības, informācijas par nekustamā īpašuma nomu
publikāciju tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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14.§
Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja
G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
12.novembra sēdes lēmumu ,,Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” (prot. Nr.41, 2.§), dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra lēmumu ,,Par dzīvokļa
īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot.Nr.13, 33.§) ir apstiprināti ,,Pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krimuldas iela
3 – 2, Siguldā, Siguldas novadā, pirmās izsoles noteikumi” (turpmāk – Pirmās izsoles
noteikumi);
2. Pirmās izsoles noteikumu 18.punktā noteikts, ka izsoles dalībniekiem jāpiesakās dalībai
izsolē no 2018.gada 14.septembra līdz 2018.gada 17.oktobrim. Iepriekš minētajā termiņā
nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
3. ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Pirmās izsoles noteikumu 46.3.apakšpunktu izsole
atzīstama par nenotikušu;
4. saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas
1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu,
var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas
3.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 31.panta pirmo daļu, 32.panta
pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.16, 11.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. atzīt dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā, 2018.gada 19.oktobra
izsoli par nenotikušu;
2. rīkot dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā otro izsoli ar
augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot 1112,00 EUR (viens tūkstotis viens simts
divpadsmit euro 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa;
3. apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Krimuldas ielā 3-2, Siguldā, Siguldas novadā,
otrās izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
izsoles procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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15.§
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanas procesa pabeigšanas
apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja
G.Mūrmane
Izskatījusi 2018.gada 12.novembra Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas sēdes lēmuma (prot. Nr.41., 1.§) priekšlikumu par dzīvokļa īpašuma, [adrese],
atsavināšanas procesa pabeigšanu un Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra
lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 18.§), dome
konstatē:
1. saskaņā ar atsavināmā objekta dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanas paziņojuma
7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra
lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (prot. Nr.14.,
18.§), pirmpirkumtiesīgā persona Ņ.K. adrese [..], realizēja savas pirmpirkuma tiesības;
2. atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2390,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit euro nulle centi), kas sastāv no iespējamās tirgus vērtības un izdevumiem par
Dzīvokļa īpašuma novērtēšanu 90,00 EUR (deviņdesmit euro nulle centi), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis;
3. 2018.gada 28.oktobrī Siguldas novada budžeta kontā LV15UNLA0027800130404, kas
atvērts AS „SEB Banka”, tika iemaksāta pirkuma maksa par nekustamo īpašumu [adrese],
100% apmērā, tas ir, 2390,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro nulle centi).
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un ceturtās
daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 13.§), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav,
atturas−nav, dome nolemj:
1. atzīt par pabeigtu nekustamā [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], atsavināšanas procesu par labu Ņ.K. adrese [..];
2. noslēgt pirkuma līgumu ar Ņ.K.;
3. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz Ņ.K. vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu [adrese].
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16.§
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], atsavināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja
G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
12.novembra sēdes lēmumu ,,Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – [adrese], atsavināšanu”
(prot.Nr.41., 3.§) ar ierosinājumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu – [adrese], kadastra Nr.[..], un T.S. 2018.gada 16.oktobra iesniegumu, dome konstatē:
1. dzīvokļa īpašums [adrese] kadastra Nr.[..], sastāv no dzīvokļa 38,35 m2 platībā un
kopīpašuma domājamām 3835/90719 daļām no daudzdzīvokļa mājas, zemes (kadastra
Nr.[..]) (turpmāk – Dzīvokļa īpašums).
2. ievērojot to, ka likumā ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā
termiņā dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi atteicās privatizēt piedāvāto dzīvokli,
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2008.gada 10.decembra lēmumu ,,Par dzīvokļa
īpašumu nostiprināšanu uz pašvaldības vārda” (prot.Nr.25, 3.§) Siguldas novada
pašvaldība pārņēma īpašumā neprivatizēto Dzīvokļa īpašumu un saskaņā ar Rīgas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.714-2
īpašuma tiesības reģistrētas Siguldas novada pašvaldībai;
3. saskaņā ar 1983.gada 17.oktobra dzīvojamo telpu īres tipveida līgumu un 1986.gada
24.septembra īres tipveida līgumu dzīvoklis izīrēts T.S. uz nenoteiktu laiku. 2016.gada
14.novembrī starp Siguldas novada pašvaldību kā Izīrētāju un T.S. kā Īrnieku noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2016/2040, turpmāk– Īres līgums, izbeidzot 1986.gada
24.septembra īres tipveida līgumu;
4. Dzīvokļa īpašumam nav noteikts sociālā dzīvokļa statuss;
5. T.S., 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. ievērojot to, ka Dzīvokļa īpašums likumā noteiktajā termiņā nav ticis privatizēts, saskaņā
ar likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu
30.punktu no 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības dzīvojamās mājas, to
domājamās daļas, ja dzīvojamā māja ir valsts vai pašvaldības un kādas citas personas
kopīpašumā, kā arī dzīvojamās mājās esoši dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un
neapdzīvojamās telpas tiek atsavinātas saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu;
7. 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;
8. 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
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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
dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – īres līgumu);
izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību;
9. saskaņā ar iesniegto 2018.gada 8.oktobra vienošanos starp T.S. un K.S., kura vienlaikus
rīkojas arī kā dabiskā aizbildne sava nepilngadīgā bērna – meitas P.S. vārdā, kā T.S.
ģimenes locekles (likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” kārtībā iemitinātas un deklarētās
personas), kas apliecināta notariāli, Dzīvokļa īpašumu iegūs īrniece T.S.;
10. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2018.gada 12.novembrī
sniegto informāciju T.S. nav īres maksājumu parādu par izīrēto Dzīvokļa īpašumu;
11. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2018.gada 12.novembrī
sniegto informāciju par Dzīvokļa īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu;
12. saskaņā ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA ,,JPV Nami” 2018.gada 25.septembra
izziņu T.S. nav parādu pret apsaimniekotāju; kā arī 2018.gada 15.oktobra rēķinu Nr.P122-9 nav komunālo maksājumu (apsaimniekošanas, koplietošanas elektrības, atkritumu,
ūdens, kanalizācijas un karstā ūdens) parādu uz 2018.gada 15.oktobri;
13. saskaņā ar SIA ,,Wesemann - Sigulda” sniegto informāciju nav arī apkures parādu;
14. izskatāmajā gadījumā, konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
15. saskaņā ar SIA ,,Arco Real Estate”, reģ.Nr.40003323328, juridiskā adrese Blaumaņa iela
5A-1, Rīga, LV-1011, 2018.gada 3.oktobra novērtējumu, Dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība
2018.gada 1.oktobrī ir aprēķināta 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro nulle centi);
16. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Dzīvokļa
īpašuma kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 10096,00 EUR (desmit tūkstoši deviņdesmit seši
euro nulle centi);
17. Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena tiek noteikta 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro
nulle centi);
18. 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 likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, 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 22.novembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 15.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne,
Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu − dzīvokļa īpašumu
[adrese], kadastra Nr.[..], sastāv no dzīvokļa 38,35 m2 platībā un kopīpašuma domājamām
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3835/90719 daļām no daudzdzīvokļa mājas, zemes (kadastra Nr.[..]), par nosacīto cenu
20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro nulle centi);
2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma
[adrese], atsavināšanas paziņojumu;
3. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai T.S.;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru.

17.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu
pagastā, Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja
G.Mūrmane
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada
12.novembra lēmumu (prot.Nr.41, 4.§) par priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā, dome konstatē:
1. nekustamais īpašums Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.8042 001 0362, (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) pieder Siguldas novada
pašvaldībai, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 24.jūlija
lēmumu, saskaņā ar ierakstu Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580243;
2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības, platība 646 m2, kadastra apzīmējums 8042
001 0362;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) 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. par zemes vienību nav spēkā esoši nomas līgumi;
7. saskaņā ar SIA „Invest - Cēsis”, reģ.Nr.44103018948, vērtējumu Nekustamā īpašuma tirgus
vērtība ir 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro nulle centi ). Nekustamā īpašuma
novērtēšanas izdevumi ir 100,00 EUR (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 1841,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit
viens euro nulle centi);
9. saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2018.gada 19.septembra Informācija par aprēķināto zemes
vienības vēsturisko kadastrālo vērtību Nr.9-01/762859-3 Zemes vienības kadastrālā vērtība
2007.gada 31.decembrī bija 323,00 LVL (trīs simti divdesmit trīs lati nulle santīmi), kas
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu ir 459,59 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro
piecdesmit 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;
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11. Nekustamais īpašums
nodrošināšanai.

nav

nepieciešams

Siguldas

novada

pašvaldības

funkciju

Pamatojoties uz 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 22.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 16.§), atklāti balsojot, ar
13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Siguldas ielā
370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 001 0362, nosakot, ka tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
2. noteikt nekustamā īpašuma Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē, un nosacīto cenu 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi
simti euro nulle centi);
3. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atsavināšanas procedūru.
18.§
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada jauniešu projektu konkurss”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes deputāte K.Leitāne
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma ,,Par
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Jaunatnes
likuma 12.panta septīto daļu, Siguldas novada Jaunrades centrs ir izstrādājis nolikuma projektu
Siguldas novada pašvaldības konkursam ,,Siguldas novada jauniešu projektu konkurss”. Minētā
konkursa mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos
Siguldas novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu, kā arī sniegt iespēju
jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada
28.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 7.§ ), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers,
K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa ,,Siguldas novada jauniešu projektu
konkurss” nolikumu;
2. Siguldas novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēt finansējumu 2000,00 EUR (divi
tūkstoši eiro un nulle centi) apmērā konkursa īstenošanai.
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19.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2018.gada 28.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 3.§), atklāti balsojot, ar 13
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa
noteikšanu un atjaunošanu”;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
20.§
Par saistošo noteikumu ,,Grozījumi 2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 ,,Par
kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu
1.klasēs”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste I.Lazdāne
Debatēs izsakās L.Sausiņa, J.Strautmanis.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo
daļu, Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 28.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 4.§), atklāti
balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode, J.Strautmanis), pret−nav,
atturas−nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus ,,Grozījumi 2016.gada 14.decembra saistošajos
noteikumos Nr.46 ,,Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas
vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs””;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
21.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra iekšējos
noteikumos Nr.17/2018 ,,Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un
koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra lēmumu apstiprināti iekšējie
noteikumi Nr.17/2018 ,,Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un koncertzāles
,,Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu” (prot.Nr.13, 39.§) (turpmāk – Noteikumi).
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Lai efektīvāk organizētu informācijas apriti starp telpu nomnieku un iznomātāju, ir
nepieciešams papildināt Noteikumu 1.pielikumā apstiprināto telpu nomas iesnieguma veidlapu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 28.novembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 6.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, R.Ādamsons, J.Zilvers, K.Leitāne, Ņ.Balode,
J.Strautmanis), pret−nav, atturas−nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 6.septembra iekšējo
noteikumu Nr.17/2018 ,,Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un
koncertzāles ,,Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu” 1.pielikumā un apstiprināt to pielikumā
pievienotajā redakcijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 20.decembrī.
Sēde slēgta plkst. 17.00.
Sēdi vadīja:

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics*

(personiskais paraksts)

Līga Sausiņa**

(personiskais paraksts)

Anna Kalniņa

* Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumus Nr.1 ,,Par izlīgumu
civillietā” un Nr.4 ,,Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva
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 izlīgumu civillietā” un Nr.4 ,,Par Siguldas novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu”.
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