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Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Katrīna Leitāne, Rūdolfs Kalvāns, Elīna Gruzniņa,
Ivo Alksnis, Dainis Dukurs, Mārtiņš Zīverts, Indra Ozoliņa, Ņina Balode, Eva Viļķina, Inese Zagorska,
Jānis Zilvers.
Nepiedalās: Reinis Ādamsons (personīgu iemeslu dēļ).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa,
izpilddirektore J.Zarandija, Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča, Finanšu pārvaldes galvenā
ekonomiste, Ekonomikas nodaļas vadītāja A.Strautmane, vecākais datortīklu administrators Dz.Strads,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs R.Plešaunieks
Protokolē: domes juriste Anna Kalniņa.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19
izplatību” 29.pantu un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja U.Mitrevica 2020.gada 7.aprīļa
rīkojumu Nr. 1.1-11/63 “Par Siguldas novada pašvaldības domes un komiteju sēžu attālināto norisi”, sēde
notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā
“Namejs”.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, sēde slēgta klātienes apmeklētājiem.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.37.
Darba kārtība:
1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
2. Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3.augusta lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu”.
4. Par naudas balvas piešķiršanu.

5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 12. aprīļa iekšējos
noteikumos Nr.5/2018 “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku
iznomāšanu”.
6. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
7. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 15.jūlija lēmuma Nr.17§2 “Par Siguldas
novada domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē “Ābelīte”.
10. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē “Ieviņa”.
11. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņā”.
12. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
13. Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē “Tornīši”.
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija lēmuma “Par SIA “Siguldas
Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
15. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas
pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda,
Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
18. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu
pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas
novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma − Telpa Nr.4, ēkā
“Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmaņņas, Allažu pagasts,
Siguldas novads” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.8 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda,
Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 19. marta lēmumā “Par
pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā” (prot.
Nr. 55.§)
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošajos noteikumos Nr.24 “Par nodevām par
tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
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27. Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas
komisijas nolikums” apstiprināšanu un Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas
sastāva apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra nolikumā “Par
atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
30. Par Siguldas novada pašvaldības 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
31. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
32. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas
attīstībai” apstiprināšanu.
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Līgumu aprites kārtība”
apstiprināšanu.
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikumā.
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015. gada 22. aprīļa nolikumā
“Siguldas novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums”.
36. Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra
nolikumā Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums”.
37. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas
novadā.
38. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas
novadā.
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 14. novembra saistošo noteikumu Nr.50
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta
laukumos”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2017. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
41. Par zemes iznomāšanu.
42. Par zemes iznomāšanu.
43. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
44. Par grozījumu 2015. gada 18. februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas
novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
45. Par Siguldas novada pašvaldības obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei ārkārtējās situācijas laikā.
46. Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
47. Par aizņēmumu “Esošas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” un Allažu pamatskolas
izglītības grupu paplašināšanu” projekta realizācijai.
48. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 21. februāra lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
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Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs sēdes darba kārtībai lūdz pievienot 3 (trīs)
papildjautājumus: Nr. 49 “Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu”, Nr. 50 “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības amatu sarakstā”, Nr.51 “Par finansējuma piešķiršanu džudo”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem:
49. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
50. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā.
51. Par finansējuma piešķiršanu džudo.
1.§
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemti SIA “Siguldas Sporta serviss“, reģistrācijas
Nr.40003411141, 2020.gada 8.aprīļa un 8.maija iesniegumi, kuros tiek skaidrots, ka sakarā ar visā valsts
teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020.gada 12.marta ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, ir apturēta sabiedrības saimnieciskā darbība un netiek gūti
ienākumi. Ņemot vērā, ka SIA “Siguldas Sporta serviss“ apgrozījums ir samazinājies marta mēnesī par
67%, aprīļa mēnesī par 100% un plānots, ka maija mēnesī par 99% savukārt līdz 9.jūnijam par 77%
apgrozījums samazināsies salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgajiem periodiem, sabiedrība lūdz kompensēt
radušos zaudējumus, dome konstatē:
Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
turpmāk – Rīkojums, visā Latvijas valsts teritorijā no 2020.gada 13.marta līdz 2020. gada 9. jūnijam ir
izsludināta ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības
laikā. Vienlaikus, Rīkojuma 4.4.punkts nosaka pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā
ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmu mācību procesu (treniņu, sacensību norisi), kā arī sporta norises slēgtās vietās (telpās),
savukārt rīkojuma 4.5.4.apakšpunkts nosaka aizliegumu telpu sporta norišu vietu darbībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Noteikumi par nozarēm,
kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” SIA “Siguldas Sporta
serviss” darbojas nozarē (R 93.11.Sporta objektu darbība), kurā sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski
pasliktinājusies finanšu situācija. Ja 2019.gada martā sabiedrības ieņēmumi bija 142 621 EUR, tad
2020.gada martā 47 429 EUR (par 67% mazāk), ja 2019.gada aprīlī sabiedrības ieņēmumi bija 75 819
EUR, tad 2020.gada aprīlī 0.00 EUR (par 100% mazāk), ja 2019.gada maijā sabiedrības ieņēmumi bija
738 210 EUR, tad 2020.gada maijā plānotie ieņēmumi 4766 EUR (par 99% mazāk).
SIA “Siguldas Sporta serviss” ir iesniedzis aplēstās izmaksas par periodu no 2020.gada 12.marta
līdz 2020.gada 9.jūnijam, kas ietver personāla izmaksas, pamatdarbības izmaksas, pārdošanas izmaksas,
administrācijas izmaksas un pievienotās vērtības nodokļu maksājumus. Visas izmaksas kopā sastāda
133 300 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro), no kuriem 117 998 EUR (viens simts
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septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro) ir Siguldas Sporta centra izdevumi, 9 146
EUR (deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro) ir Siguldas Pilsētas trases izdevumi.
Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību", kura 25.1 pants nosaka, ja saistībā ar Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas dēļ pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības apgrozījums ir samazinājies vairāk par 50
procentiem salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu, pašvaldība ir tiesīga saņemt valsts budžeta
aizdevumu kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus
kapitālsabiedrības uzturēšanas izdevumiem. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 12 mēnešiem no
aizdevuma līguma noslēgšanas brīža. Aizdevumam netiek piemērota fiksētā valsts aizdevuma
apkalpošanas maksa. Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā tiek aprēķināts,
nepārsniedzot laikposmu, kurā darbojas ārkārtējās situācijas laikā noteiktie kapitālsabiedrības
pamatdarbības ierobežojumi. Uz minēto aizdevumu netiek attiecināti likuma "Par valsts budžetu 2020.
gadam" 13. un 56. panta nosacījumi.
Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumu Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes
skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas
sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” 12.11.apakšpunkts nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests dīkstāves pabalstu nepiešķir valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to
kontrolētos komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem.
Ņemot vērā minēto un lai kompensētu saistībā ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus,
nodrošinātu sabiedrības likviditāti ilgtermiņā un ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un stabilizēšanu sava
darbības nozarē, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldes likuma 62.pantu 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 197.pantu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt SIA “Siguldas Sporta serviss“, reģistrācijas Nr. 40003411141, pamatkapitāla palielināšanu,
ja ir saņemts valsts budžeta aizdevums, palielinot pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot naudas
līdzekļu ieguldījumu 133 300 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro) apmērā, ar mērķi
nodrošināt finanšu resursus SIA “Siguldas Sporta serviss” uzturēšanas izdevumiem.
2. Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības, lai saņemtu valsts budžeta aizdevumu
kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai 133 300 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti
euro) apmērā.
3. Pēc aizņēmuma saņemšanas Valsts kasē, uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē
lemt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss”:
3.1. pamatkapitāla palielināšanu par 133 300 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro);
3.2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
3.3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
3.4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.
2.§
Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Dome konstatē:
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2.

3.

Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (prot. Nr. 11, 1. §) (turpmāk - rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā no 2020.gada
13.marta līdz 2020. gada 12.maijam izsludināta ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19
izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Ar rīkojuma 4.4.apakšpunktu noteikts pārtraukt
visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu
kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu
(treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi), kā arī sporta norises slēgtās vietās (telpās) un bērnu
nometņu darbību un 4.5.4. apakšpunktu noteikts aizliegt telpu sporta norišu vietu darbību;
Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību” 25.1 pants nosaka, ja saistībā ar Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas dēļ pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības apgrozījums ir samazinājies vairāk par
50 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu, pašvaldība ir tiesīga saņemt valsts
budžeta aizdevumu kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus
kapitālsabiedrības uzturēšanas izdevumiem. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 12 mēnešiem no
aizdevuma līguma noslēgšanas brīža. Aizdevumam netiek piemērota fiksētā valsts aizdevuma
apkalpošanas maksa. Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā tiek aprēķināts,
nepārsniedzot laikposmu, kurā darbojas ārkārtējās situācijas laikā noteiktie kapitālsabiedrības
pamatdarbības ierobežojumi. Uz minēto aizdevumu netiek attiecināti likuma "Par valsts budžetu
2020. gadam" 13. un 56. panta nosacījumi.
Siguldas novada pašvaldība 2020.gada 8.aprīlī un 8.maijā ir saņēmusi SIA “Siguldas sporta serviss”,
reģ.Nr. Nr. 40003411141, iesniegumu par zaudējumiem ārkārtējā situācijā, un informē, ka
sabiedrībai ārkārtējās situācijas dēļ apgrozījums ir samazinājies vairāk kā par 50% salīdzinot ar
2019.gada attiecīgo periodu.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma “Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 25.1 pantu, Ministru
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 2.§),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģ.Nr.
40003411141, pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus kapitālsabiedrības
uzturēšanas izdevumiem 133 300 euro (simtu trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro) apmērā;
2. Aizņēmumu lūgt kā īstermiņa aizņēmumu uz 12 mēnešiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi.
3. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2021.gada jūnija mēnesi.
4. Noteikt aizņēmuma izlietošanu 2020.gada laikā.
5. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
3.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3.augusta lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
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Siguldas novada pašvaldība 2020. gada 29. aprīlī ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 “Esi vesels Siguldas
novadā!” (turpmāk tekstā – projekts) grozījumiem projekta īstenošanas nosacījumos, paredzot veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, palielinot projektu attiecināmo izmaksu kopsummu un
nosakot individuāli sasniedzamos iznākuma rādītājus projekta īstenošanai no 2020.gada līdz 2023.gadam
atbilstoši Veselības ministrijas sagatavotajam aprēķinam.
Pamatojoties uz 2020.gada 14.aprīlī Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Ministru
kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.
pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”
(turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.310), ir nepieciešams veikt grozījumus 2016.gada 3. augusta
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Esi vesels Siguldas novadā!” un
finansējumu” (prot. Nr.12, 8.§), pagarinot projekta īstenošanas laiku līdz 2023.gada 31.decembrim un
palielinot projektam pieejamo kopējo finansējumu uz 335 994 EUR, tai skaitā ESF finansējumu
285 594,90 EUR un valsts budžeta finansējumu 50 399,10 EUR. Projekts tiek īstenots 9.2.4.specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Lai sekmētu Siguldas novada iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi, radot
iedzīvotājiem iespēju iesaistīties veselību veicinošās, izglītojošās un slimību profilakses aktivitātēs un
saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājumu iesniegt projekta grozījumus, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2016.gada
17.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.310, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 5.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes
atzinumu (prot.Nr.5, 3.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus 2016.gada 3. augusta Siguldas novada pašvaldības domes lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Esi vesels Siguldas novadā!” un finansējumu” (prot. Nr.12, 8.§):
1. izteikt lēmuma nolemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“Paredzēt projektā nepieciešamo priekšfinansējumu 10% apmērā no kopējā
projektam pieejamā finansējuma 335 994 EUR, no kā 85% veido Eiropas Sociālā
fonda finansējums un 15% valsts budžeta finansējums.”
2. izteikt lēmuma nolemjošās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“Projektam nepieciešamo priekšfinansējuma summu 33 599,40 EUR paredzēt
Siguldas novada pašvaldības budžetā.”
4.§
Par naudas balvas piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
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Ir saņemti Siguldas novada kamaniņbraucējas U.Z. un viņas trenera K.M. iesniegumi ar lūgumu
piešķirt naudas balvas par šādiem U.Z. sasniegumiem sportā 2019./2020. gada sezonā:
1. 7.un 3.vieta Eiropas čempionātā kamaniņu sportā individuālājās un komandu sacensībās ,
Lillehammere, Norvēģija;
2. 8. un 3.vieta Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā individuālājās un komandu sacensībās,
Lillehammere, Norvēģija;
3. 9.vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā individuālājās sacensībās, Soči, Krievija.
Izvērtējot iepriekš minēto sacensību rezultātu protokolus un ņemot vērā Siguldas novada
pašvaldības domes 2019. gada 19. decembra noteikumu “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” (prot. Nr.18, 16.§) 10. un 11. punktu, kas
nosaka sacensības un vietas, par kurām piešķir naudas balvas, un 14.punktu, kas nosaka, ka naudas balvas
var tikt piešķirtas, ja sacensībās un sacensību posmu kopvērtējumā attiecīgajā disciplīnā un grupā
piedalījušies pārstāvji no vismaz 10 valstīm, naudas balvas var tikt piešķirtas par diviem iesniegumā
minētajiem sasniegumiem.
Vadoties no iepriekš minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.
punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 19. decembra noteikumus “Par naudas balvu
un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā” (prot. Nr.18,
16.§) 10., 11, 14. un 15. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu
(prot.Nr.5, 4.§), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska,
J.Zilvers), pret – 1 (I.Zagorska), atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu kamaniņbraucējai U.Z. 712,00 EUR (septiņi simti divpadsmit
euro) apmērā par šādiem sasniegumiem sportā 2019./2020. gada sezonā:
1.1.par 9. vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Soči, Krievija 285,00 EUR;
1.2.par 3. vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā komandu sacensībās, Lillehammere,
Norvēģija 427,00 EUR.
2. atbalstīt naudas balvas piešķiršanu trenerim K.M. 356,00 EUR (trīs simti piecdesmit seši euro
centi) apmērā par ieguldījumu U.Z. augsto rezultātu sasniegšanā 2019./2020. gada sezonā.
3. ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
4. naudas balvas izmaksāt no 8111 budžeta sadaļas.
5.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa iekšējos noteikumos
Nr.5/2018 „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā SIA “VCG ekspertu grupa” 2020.gada 10.marta nomas maksas vērtējumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 5.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa iekšējos noteikumos
Nr.5/2018 „Par pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”, izsakot
Pielikumu Nr.2 šādā redakcijā:
Pielikums Nr.2 Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 12.aprīļa iekšējiem noteikumiem Nr.5/2018
„Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”

OBJEKTU ĪSLAICĪGĀS NOMAS MAKSAS CENRĀDIS

Objekta
Objekta Nomas maksa
nosaukums platība dienā euro (par
m2
katru Objektu
atsevišķi)

Nomas maksa
mēnesī (par
katru objektu
atsevišķi)

Nomas maksa
mēnesī (par
diviem
objektiem)

Objekts
Nr.1,
Objekts
Nr.2,
Objekts
Nr.3,
Objekts
Nr.4.

50,00 euro un
PVN, kā arī
maksa par
patērēto
elektroenerģiju*

85,00 euro un
PVN, kā arī
maksa par
patērēto
elektroenerģiju*

7,5

Nomas maksa
nedēļā (7
dienas) (par
katru objektu
atsevišķi)
10,00 euro un
20, 00 euro un
PVN, kā arī
PVN, kā arī
maksa par
maksa par
patērēto
patērēto
elektroenerģiju* elektroenerģiju*

* Maksu par patērēto elektroenerģiju katram nomniekam aprēķina atbilstoši skaitītāja rādījumiem un
elektroenerģijas piegādātāja tarifiem, pamatojoties uz nomnieka un iznomātāja parakstītu pieņemšanasnodošanas aktu.
2. šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā nomas maksa piemērojama ar 2020.gada maija
mēnesi.

6.§
Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Lēmuma projekts ir sagatavots, lai Siguldas novada pašvaldība varētu piedalīties 2020.gada grantu
programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā un slēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi,
Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada domi, Olaines novada pašvaldību, Stopiņu novada domi un
AS “SEB banka” (turpmāk – granta devēji) par grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa
(turpmāk – Konkurss) īstenošanu un organizēšanu.
Dome konstatē:
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1. Atsaucoties AS “SEB banka” aicinājumam iesaistīties grantu konkursa “(ie)dvesma” (turpmāk –
konkurss) rīkošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības
attīstību, tiks noslēgts sadarbības līgums starp Siguldas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi,
Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Stopiņu novada
domi, un AS “SEB banka” .
2. Lai nodrošinātu profesionālu un caurspīdīgu pieteikumu izvērtēšanu, darbam konkursa komisijā
tiks pieaicināti pārstāvji no:
2.1.Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum”;
2.2.LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatora;
2.3.Ķekavas novada uzņēmēju padomes;
2.4.Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”;
2.5.Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes;
2.6.Nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”;
2.7. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes;
2.8.Biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība”;
2.9.LIAA Ogres biznesa inkubatora pārstāvji.
3. Konkursa ietvaros neatbalstītās uzņēmējdarbības nozares:
3.1.vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (NACE kods: G);
3.2.finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
3.3.operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
3.4.valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
3.5.azartspēles un derības (NACE kods: R92);
3.6.tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: A01.15);
3.7.alkohola ražošana (NACE kods: C 11);
3.8.nozares, uz kurām attiecināms Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES)
Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de
minimis atbalstam 1.panta 1.punkts.
4. Konkursā varēs piedalīties jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt
saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā vai LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
reģistrēta juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā ne ilgāk
kā 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas konkursam vai plāno to darīt un tās darbinieku skaits ir
mazāks par 10 darbiniekiem un iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus euro.
5. Konkursam iesniegto pieteikumu vērtēšana notiks 3 kārtās:
5.1.pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc administratīvajiem
vērtēšanas kritērijiem;
5.2.otrajā kārtā katru pieteikumu izvērtēs ne mazāk kā 4 (četri) komisijas locekļi, kuri izlozē
izvērtējamos pieteikumus. Tos vērtē saskaņā kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem;
5.3.trešajā kārtā visi komisijas locekļi vērtēs pretendentus un to prezentācijas.
Pēc trešās kārtas grantu pretendenti tiks sarindoti piešķirto punktu secībā. Labāko pieteikumu
autori, kas pēc 3.kārtas būs ieguvuši visvairāk punktus, saņems grantu, nepārsniedzot maksimālo
apjomu 10 000 EUR vienam projektam.
6. granta saņēmējam paredzētais granta apjoms tiks noteikts, pamatojoties uz pieteikumā iekļauto
informāciju (tāmi), bet nepārsniegs 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
7. kopējais grantu apjoms paredzēts 70 000 (septiņdesmit tūkstoši) euro, kas sastāv no:
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7.1.AS “SEB banka” piešķirtais grants - 10 000 (desmit tūkstoši) euro, kas paredzēts
uzņēmumiem, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību kādā no Konkursa darbības
teritorijām - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
7.2.Jūrmalas pilsētas domes piešķirtais grants, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic vai plāno
veikt saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit
tūkstoši) euro;
7.3.Mārupes novada Domes piešķirtais grants, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic vai plāno
veikt saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit
tūkstoši) euro;
7.4.Olaines novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic vai plāno
veikt saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit
tūkstoši) euro;
7.5. Siguldas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic vai
plāno veikt saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit
tūkstoši) euro;
7.6. Ķekavas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic vai
plāno veikt saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit
tūkstoši) euro;
7.7. Stopiņu novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic vai plāno
veikt saimniecisko darbību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā- 10 000 (desmit tūkstoši)
euro.
8. granta pretendentu/s, kurš/i saņēmis visaugstāko komisijas locekļu novērtējumu, apbalvos AS
“SEB banka”, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
9. grantu devēji paturēs tiesības neizmaksāt grantu 10 000 (desmit tūkstoši) euro pilnā apmērā, ja nav
saņemti pieteikumi atbilstošā skaitā vai kvalitātē;
10. grants tiks izmaksāts divās daļās.
11. Piešķirtais grants tiek uzskatīts par de minimis atbalstu. Līgums par granta piešķiršanu, ko ar granta
pretendentu slēdz granta devējs, ir uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar
Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.
12. Pretendenta izvērtēšana de minimis atbalsta saņemšanas atbilstībai notiek pirmajā atlases kārtā.
13. ar Pretendentu/iem, kurš/kuri pēc trešās vērtēšanas kārtas saņēmis lielāko punktu skaitu, AS “SEB
banka” un attiecīgā pašvaldība slēdz trīspusēju līgumu par granta piešķiršanu (pieejamā
finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu.
14. projekta uzraudzības periods tiks noteikts pēc saņemtā granta apmēra:
14.1. līdz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats jāiesniedz
vienu gadu pēc projekta īstenošanas;
12.2. ja projektā saņemtais grants lielāks par 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības
informatīvais pārskats jāsniedz 3 gadus.
15. Siguldas novada pašvaldības dalība grantu programmā “(ie)dvesma” ietekme uz budžetu ir 10
000,00 (desmit tūkstoši) eiro. Projekta finansēšana paredzēta Siguldas novada pašvaldības
“Siguldas Attīstības aģentūra” 2020.gada budžetā.
Ņemot vērā minēto un sadarbības mērķi, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Siguldas novadā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 21.maija sēdes
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atzinumu (prot.Nr.5, 15.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 6.§),atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā
sadarbībā ar AS “SEB banka” un citiem programmas dalībniekiem, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības
attīstību Siguldas novadā;
2. nepieciešamos finanšu līdzekļus konkursa īstenošanai nodrošināt no Siguldas novada pašvaldības
“Siguldas Attīstības aģentūra” 2020.gada budžeta;
3. grantu programmas “(ie)dvesma” saņemto finansējumu noteikt par de minimis atbalstu;
4. uzdot Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītājai I.Stupelei organizēt sadarbības līguma noslēgšanu
un grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa īstenošanu Siguldas novadā.

7.§
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldībā 2020.gada 12.maijā saņemto Administratīvās komisijas
locekles Tatjanas Krūmiņas iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no Administratīvās komisijas locekles
amata no 2020.gada 1.jūnija, dome konstatē:
1) ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu “Par Administratīvās komisijas
izveidošanu” (prot.Nr.13, 4 .§), uz Siguldas novada pašvaldības domes pilnvaru laiku, izveidota
Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija un komisija apstiprināta piecu locekļu
sastāvā;
2) ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta lēmumu (prot. Nr.12, 5.§) apstiprināts
Administratīvās komisijas nolikums jaunā redakcijā. Nolikuma 7.punkts nosaka, ka komisijas
sastāvā ir seši locekļi, kurus ieceļ amatā pašvaldības dome;
3) ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta lēmumu (prot. Nr.12, 6.§) par
Administratīvās komisijas locekli iecelta Tatjana Krūmiņa;
4) Administratīvās komisijas nolikuma 11.punkts nosaka, ka komisijas locekļi var tikt izslēgti no
Komisijas sastāva ar pašvaldības domes lēmumu uz attiecīgā komisijas locekļa iesnieguma pamata
(..)”;
5) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var (..) ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba
grupās; (..)”.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 9.augusta nolikuma Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības
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Administratīvās komisijas nolikums” 7. un 11.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 7.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. no 2020.gada 1.jūnija atbrīvot no Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amata Tatjanu Krūmiņu;
2. no 2020.gada 2.jūnija iecelt Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā
Madaru Skrastiņu.

8.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 15.jūlija lēmuma Nr.17§2 “Par Siguldas
novada domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2009.gada 15.jūlijā pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada
domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu”, kas nosaka darba kārtību pašvaldības administrācijā un
ir saistoši pašvaldības administrācijas darbiniekiem.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” 21.punktu, pašvaldības administrācijas darbu vada
izpilddirektors un saskaņā ar saistošo noteikumu 23.3.punktu, pašvaldības izpilddirektors izdod iekšējos
noteikumus pašvaldības administrācijai.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 8.§), atklāti balsojot, ar
14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 15.jūlija lēmumu Nr.17§2 “Par Siguldas
novada domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu”;
2. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Jeļenai Zarandijai izdot iekšējos darba kārtības noteikumus
pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
3. noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
9.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas
novada pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”, juridiskā adrese − Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas
novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ēdināšanas telpu iznomāšanu
iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un jānosaka šo telpu nomas
maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
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1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs”
ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu nomas līgums saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” iznomājamās telpas:
Nr.
Nosaukums
Numurs telpu plānā Platība (m2)
1.
Virtuve
11
31,1
2.
Sakņu cehs
13
11,2
3. Trauku mazgājamā telpa
2
11,2
4.
Produktu noliktava
33
11,0
Kopā
64,5
3. saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas
iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un
12.punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomas maksas
aprēķināšanai ir jāpielieto metodika, kas noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Noteikumu 69.punktā teikts,
ka nomas maksu un papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija,
siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2020.gada 20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 8.§) un Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 9.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūras uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības laiku
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas
novadā telpas ar virtuvēm un palīgtelpām kopējā platībā 64,5 m2;
2. noteikt nomas maksu par telpu nomu Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” 2,48
euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
3. noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
4. noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā ar
kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
5. noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un Siguldas novada
pašvaldības PSIA „Jumis” noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši
nomnieka radīto un izvesto atkritumu apjomam mēnesī pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja
izrakstīto rēķinu;
6. noteikt, ka 2.punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma
līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē.
14

10.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas
novada pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”, juridiskā adrese – Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas
novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa” ēdināšanas telpu iznomāšanu
iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un jānosaka šo telpu iekārtu un
inventāra nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs”
ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu, iekārtu un inventāra nomas līgums saskaņā ar iepirkumu
procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa” iznomājamās telpas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nosaukums
Virtuve
Palīgtelpa
Garderobe
Duša, tualete
Kabinets
Vējtveris

Numurs telpu plānā
129
131
132
133
134
130
Kopā

Platība (m2)
59,00
7,2
2,9
2,6
4,4
8,6
84,7

3. saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas
iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un
12.punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomas maksas
aprēķināšanai ir jāpielieto metodika, kas noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Noteikumu 69.punktā teikts,
ka nomas maksu un papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija,
siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2020.gada 20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 7.§) un Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 10.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. iznomāt iepirkuma procedūru uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības laiku
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa” Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā
telpas ar virtuvi un palīgtelpām 84,7 m2 platībā, kopā ar tajās esošajām iekārtām un inventāru;
2. noteikt nomas maksu par telpu, iekārtu, inventāra nomu Nurmižu ielā 31, Siguldā, Siguldas novadā
audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Ieviņa”
2,32 euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
3. noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
4. noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā ar
kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
5. noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un Siguldas novada
pašvaldības PSIA „Jumis” noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši nomnieka
radīto un izvesto atkritumu apjomam mēnesī pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu;
6. noteikt, ka 2.punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma
līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē.

11.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas
novada pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, juridiskā adrese – Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā,
ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” ēdināšanas telpu iznomāšanu iepirkuma
procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un jānosaka šo telpu iekārtu un inventāra
nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs”
ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu, iekārtu un inventāra nomas līgums saskaņā ar iepirkumu
procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” iznomājamās telpas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nosaukums Numurs telpu plānā Platība (m2)
Virtuve
129
59,0
Palīgtelpa
131
7,2
Garderobe
132
2,9
Duša, tualete
133
2,6
Kabinets
134
4,4
Vējtveris
130
8,6
Kopā
84,7

3. saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas
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iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un
12.punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomas maksas
aprēķināšanai ir jāpielieto metodika, kas noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Noteikumu 69.punktā teikts,
ka nomas maksu un papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija,
siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2020.gada 20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 6.§) un Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 11.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūru uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības laiku
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā
telpas ar virtuvi un palīgtelpām 84,7 m2 platībā, kopā ar tajās esošajām iekārtām un inventāru;
2. noteikt nomas maksu par telpu, iekārtu, inventāra nomu Skolas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā
audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē
„Pasaciņa” 2,37 euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
3. noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
4. noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā ar
kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
5. noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un Siguldas novada
pašvaldības PSIA „Jumis” noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši nomnieka
radīto un izvesto atkritumu apjomam mēnesī pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu;
6. noteikt, ka 2.punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma
līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē.

12.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas
novada pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”, juridiskā adrese − Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte” ēdināšanas telpu iznomāšanu
iepirkuma procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un jānosaka šo telpu iekārtu un
inventāra nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs”
ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu, iekārtu un inventāra nomas līgums saskaņā ar iepirkumu
procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte” iznomājamās telpas:
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numurs telpu plānā Platība (m2)
Virtuve
30
26,5
Sakņu cehs
33
4,7
Ēdiena izdales telpa
28
6,4
Virtuves trauku mazgājamā telpa
31
6,8
Ventilācijas sistēmas telpa virtuvei
29
6,9
Gaitenis
32
9,7
Tualete
35 un 36
2,8
Produktu noliktava
34
6,5
Kopā
70,3
Nosaukums

3. saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas
iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un
12.punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomas maksas
aprēķināšanai ir jāpielieto metodika, kas noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Noteikumu 69.punktā teikts,
ka nomas maksu un papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija,
siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2020.gada 20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 4.§) un Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 12.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūru uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības laiku
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte” Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā telpas ar virtuvi un palīgtelpām 70,3 m2 platībā, kopā ar tajās esošajām iekārtām un inventāru;
2. noteikt nomas maksu par telpu, iekārtu, inventāra nomu Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē
„Saulīte” 1,63 euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
3. noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
4. noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā ar
kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
5. noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar Nomnieka un Siguldas noteikt,
ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un Siguldas novada pašvaldības
PSIA „Jumis” noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši nomnieka radīto un
izvesto atkritumu apjomam mēnesī pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu;
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6. noteikt, ka 2.punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma
līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē.
13.§
Par telpu nomu un telpu nomas maksas nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu
veikšanai pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot jautājumu par iepirkumu procedūras rīkošanu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas
novada pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši”, juridiskā adrese – Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā,
ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši” ēdināšanas telpu iznomāšanu iepirkuma
procedūras uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un jānosaka šo telpu iekārtu un inventāra
nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs”
ietvaros tiks slēgts ēdināšanas telpu, iekārtu un inventāra nomas līgums saskaņā ar iepirkumu
procedūras nolikumu;
2. Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši” iznomājamās telpas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nosaukums
Virtuve
Noliktava
Noliktava
Noliktava
Garderobe
Sanitārais mezgls
Gaitenis
Gaitenis
Dārzeņu cehs
Ēdienu sadales zona

Numurs telpu plānā Platība (m2)
1.7
32,9
1.6 b
8,0
1.6 a
8,8
1.4
9,4
1.2
3,3
1.3 b
2,1
1.3 a
1,7
1.1
5,6
1.5
9,5
1.8
16,1
Kopā
97,4

3. saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31.punktu, ja iznomā nomas
objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas
iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un
12.punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomas maksas
aprēķināšanai ir jāpielieto metodika, kas noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Noteikumu 69.punktā teikts,
ka nomas maksu un papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija,
siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
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kultūras komitejas 2020.gada 20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 5.§) un Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 13.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iznomāt iepirkuma procedūru uzvarējušam Pretendentam uz iepirkuma līguma darbības laiku
Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši” Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā telpas
ar virtuvi un palīgtelpām 97,4 m2 platībā, kopā ar tajās esošajām iekārtām un inventāru;
2. noteikt nomas maksu par telpu, iekārtu, inventāra nomu Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā
audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādē „Tornīši”
1,71 euro un PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
3. noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
4. noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā ar
kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
5. noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un Siguldas novada
pašvaldības PSIA „Jumis” noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši nomnieka
radīto un izvesto atkritumu apjomam mēnesī pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu;
6. noteikt, ka 2.punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma
līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē.
14.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma “Par SIA „Siguldas Sporta
serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Siguldas sporta serviss”, reģistrācijas
Nr.40003411141, juridiskā adrese Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, 2020.gada 6.maija
iesniegumu, kurā SIA „Siguldas Sporta serviss” ir izteikusi lūgumu izvērtēt iespēju atcelt Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu “Par SIA „Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību
izsoles veikšanu”, dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu “Par SIA „Siguldas
Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu” (protokols Nr.9, 10.§), ar kuru tika atbalstīta
SIA „Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr.40003411141, juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela
7A, Sigulda, Siguldas novads struktūrvienības Siguldas Pilsētas trases nodošana izsolē pēc Dabas
aizsardzības pārvaldes rakstiskas piekrišanas saņemšanas par zemesgabala lietošanas tiesību
nodošanu apakšnomā, sertificēta vērtētāja atzinuma saņemšanas, izsoles noteikumu apstiprināšanas
Siguldas novada pašvaldības domē.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 12.septembra lēmumu “Par nacionālās sporta
bāzes statusu” (protokols Nr.12, 1.§) tika nolemts sniegt piekrišanu nacionālās sporta bāzes statusa
iegūšanai SIA “Siguldas Sporta serviss” sporta bāzēm – Siguldas pilsētas trasei un Fischer
Slēpošanas centram un uzdots SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes loceklei Elīnai Sofijai Kalējai
nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.
3. Ministru kabinets ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr. 147 “Par nacionālās sporta
bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase"” (turpmāk – Rīkojums) nolēma
sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase" piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu. Ņemot vērā likuma
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„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 8.punktā noteikto, kas paredz, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek nacionālās sporta bāzes un zemi to uzturēšanai, kā arī likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktā noteikto, kas paredz, ka nekustamā īpašuma
nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldības atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”, rīkojums ietekmē pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu, samazinot
pašvaldības budžeta ieņēmumus par ienākumiem no nekustamā īpašuma nodokļa.
4. Nacionālās sporta bāzēs darbība tiek organizēta, priekšroku dodot pasākumiem, kurus rīko atzītās
sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, tā spēj nodrošināt regulāru
valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta
pasākumus, tā ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un
kvalifikācijas sacensību rīkošanai, tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50
procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma, tiek nodrošināta tās nepārtraukta darbība sporta
jomā, tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un
veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
5. Siguldas pilsētas trase ir uzskatāma kā stratēģiski svarīga nacionāla līmeņa sporta bāze, stratēģiski
svarīgs Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta serviss” pārvaldīts
īpašums un ir sabiedriski nozīmīgs nekustamais īpašums, kas ir uzskatāms par valsts ierobežotu
resursu.
6. Saskaņā ar likuma “Par nacionālās sporta bāzes statusu” 12.pantu pašvaldība var piedalīties tās
teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā. Nododot SIA „Siguldas Sporta serviss”
struktūrvienību Siguldas Pilsētas trase izsolē, tā nonāks privātpersonas valdījumā, kas mazinās
pašvaldības iespēju ietekmēt stratēģiski svarīga īpašuma apsaimniekošanas un attīstības iespējas,
kā arī radīs nevienlīdzīgu tirgus situāciju, pašvaldībai piedaloties sporta bāzes finansēšanā.
7. Siguldas novada Attīstības programmā 2018.-2024.gadam (turpmāk – Attīstības programma) ir
noteikta Siguldas novada loma un ekonomiskā specializācija:
7.1. Rīgas plānošanas reģionā – tūrisma un rekreācijas centrs, ziemas sporta centrs, kultūras centrs,
pakalpojumu centrs un izglītības centrs;
7.2. Latvijā – tūrisma un rekreācijas centrs, ziemas sporta centrs un kultūras centrs;
7.3. Eiropas, Baltijas jūras reģions – starptautiskas nozīmes ziemas sporta centrs, tūrisma un
rekreācijas centrs un kultūras centrs.
Rīcības plāna uzdevuma U19 ietvaros Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu
daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti ir noteikts pasākums, aktivitāte R.74. Vietēja, nacionāla un
starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanas veicināšana dažādām mērķu grupām, R.75. Bērnu
un jauniešu sporta attīstības un augsto sasniegumu sporta veicināšana. Uzdevuma U20 ietvaros ir noteiktas
pasākums, aktivitāte R80 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi –
Ziemas sporta bāžu attīstība, labiekārtošana un jaunu trašu un sporta veidu infrastruktūras izveides
veicināšana un starpsezonas pakalpojumu pilnveidošana. Minētajai aktivitātei rezultatīvais rādītājs
noteikts – Attīstītas, labiekārtotas un pilnveidotas ziemas sporta bāzes (piemēram, pilnveidotas un
uzlabotas kalnu slēpošanas trases, distanču slēpošanas trases, izveidots tramplīns, izveidots snovošanas
parks u.c.), ieviesti starpsezonas pakalpojumi.
Attīstības plānošanas dokumentos ietvertais tieši sasaucas ar Sporta politikas pamatnostādnēs
2014.–2020.gadam minēto sagatavot starptautiski konkurētspējīgus augstas klases sportistus olimpiskajos
sporta veidos, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā un tam izvirzītajiem uzdevumiem, kā
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piemēram, nodrošināt kvalitatīvu vidi un mācību – treniņu apstākļus jauno augstas klases sportistu
sagatavošanai, pilnveidot augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmu, sekmējot sportistu izaugsmi,
efektīvi izmantot izveidoto sporta infrastruktūru.
8. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra iekšējo noteikumu Nr.4/2017
“Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”
9.punktu prioritārie sporta veidi, kas tiek noteikti līmeņos, ņemot vērā Siguldas novada sporta tradīcijas
un iespējas: pirmajā līmenī tiek iekļauti tie ziemas sporta veidi, kas ir raksturīgi Siguldas novadam, ir
atbilstošas sporta bāzes Siguldas novadā, tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības Siguldas novadā, ir
augsti sasniegumi Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
4. un 6.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 14.§),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – 1 (J.Strautmanis),
atturas – nav, dome nolemj:
atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu „Par
SIA “Siguldas Sporta serviss” mantas un tiesību izsoles veikšanu” (protokols Nr.9, 10.§).
15.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts,
Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta sēdes lēmumam “Par
nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 22.§), 2020.gada 8.maijā notika
nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8094 004
0963, sastāv no zemes vienības, platība 0.1125 ha (kadastra apzīmējums 8094 004 0963), turpmāk
– Nekustamais īpašums – pārdošanas izsole, kurā:
1.1.Izsoles sākumcena 6200.00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro 00 centi);
1.2.Piedalījās viens dalībnieks.
2. Nosolītā pirkuma maksa 6500,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi);
3. E.Z., personas kods [..], 2020.gada 13.maijā veica samaksu 6500,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti
euro, nulle centi) apmērā, samaksā par Nekustamo īpašumu tika iekļauts arī samaksātais
nodrošinājums 620,00 EUR (seši simti divdesmit 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 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 15.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads
kadastra Nr.8094 004 0963, kas sastāv no zemes vienības, platība 0.1125 ha (kadastra
apzīmējums 8094 004 0963), 2020.gada 8.maija izsoles rezultātu;
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar E.Z., personas kods [..];
3. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas
novads kadastra Nr.8094 004 0963, pārdošanas izsoles procesu par labu E.Z.;
4. Pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz E.Z. vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas
novads kadastra Nr.8094 004 0963.
16.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas
novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra sēdes lēmumam “Par
Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads −
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 45.§), 2020.gada 8.maijā
notika nekustamā īpašuma Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 003 0035,
sastāv no zemes vienības 0,0487 ha platībā, (kadastra apzīmējums 8015 003 1867), turpmāk –
Nekustamais īpašums, pārdošanas izsole, kurā
1.1.Izsoles sākumcena 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro nulle centi);
1.2.Piedalījās viens dalībnieks;
2. Nosolītā pirkuma maksa 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro nulle centi);
3. M.K., personas kods [..], 2020.gada 13.maijā veica samaksu 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro
nulle centi) apmērā, samaksā par Nekustamo īpašumu tika iekļauts arī samaksātais nodrošinājums
390,00 EUR (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 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 16.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 003
0035, sastāv no zemes vienības 0,0487 ha platībā, (kadastra apzīmējums 8015 003 1867),
2020.gada 8.maija izsoles rezultātu;
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar M.K., personas kods [..];
3. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015
003 0035, pārdošanas izsoles procesu par labu M.K.;
4. Pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz M.K. vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Depo iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr.8015 003 003.
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17.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumam “Par Siguldas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads –
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 49.§) 2020.gada 8.maijā
notika nekustamā īpašuma – “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8094
004 1194, kas sastāv no zemes vienības 0,34 ha platībā (kadastra apzīmējums 8094 004 0549),
turpmāk – nekustamais īpašums – pārdošanas izsole, kurā:
1.1.Izsoles sākumcena 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro nulle centi);
1.2.Piedalījās trīs dalībnieki;
2. Nosolītā pirkuma maksa 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro nulle centi);
3. M.V., personas kods [..], 2020.gada 10.maijā veica samaksu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci
simti euro nulle centi) apmērā, samaksā par nekustamo īpašumu tika iekļauts arī samaksātais
nodrošinājums 330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit 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 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 17.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.8094 004 1194, kas sastāv no zemes vienības 0,34 ha platībā (kadastra apzīmējums 8094 004
0549), 2020.gada 8.maija izsoles rezultātu;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar M.V. personas kods [..];
3. atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.8094 004 1194, pārdošanas izsoles procesu par labu M.V.;
4. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz M.V. vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu “Lejas Putni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.8094 004 1194.
18.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts,
Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
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1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumam “Par
Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Siguldas ielā 370, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.16, 17.§) un 2020.gada 19.marta sēdes
lēmumam “Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 20.§), 2020.gada 8.maijā notika
nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8042
001 0362, kas sastāv no zemes vienības, platība 646 m2 (kadastra apzīmējums 8042 001 0362),
turpmāk – Nekustamais īpašums – pārdošanas izsole, kurā:
1.1.Izsoles sākumcena 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro nulle centi);
1.2. Piedalījās viens dalībnieks.
2. Nosolītā pirkuma maksa 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro nulle centi;
3. N.P., personas kods [..], 2020.gada 11.maijā veica samaksu 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi
simti euro nulle centi) apmērā, samaksā par Nekustamo īpašumu tika iekļauts arī samaksātais
nodrošinājums 260,00 EUR (divi simti sešdesmit 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 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 18.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8042 001 0362, kas sastāv no zemes vienības, platība 646 m2 (kadastra apzīmējums
8042 001 0362), 2020.gada 8.maija izsoles rezultātu;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar N.P., personas kods [..];
3. atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8042 001 0362, pārdošanas izsoles procesu par labu N.P.;
4. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz N.P. vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Siguldas iela 370, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8042 001 0362.
19.§
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas
novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
11.maija ziņojumu, dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma
“Muižas koka māja” 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 30.§) (turpmāk -Lēmums) apstiprināti
“Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, nomas tiesību 6.izsoles noteikumi”;
2. Atbilstoši Lēmumam 2020.gada 11.maijā notika “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsole;
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3. augstāko nomas maksu 207,86 EUR (divi simti septiņi euro 86 centi) mēnesī un pievienotās
vērtības nodoklis 21% apmērā, kas ir 43,65 EUR (četrdesmit trīs euro 65 centi), kopā 251,51 EUR
(divi simti piecdesmit viens euro piecdesmit viens cents) mēnesī nosolīja biedrība “BALTIC
JEWELLRY ASSOCIATION”, reģ.Nr.40008151294.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23.,
61., 63. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5,
19.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, 2020.gada 11.maija izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.9, Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, nomu ar biedrību “BALTIC JEWELLRY ASSOCIATION”,
reģ.Nr.40008151294.
20.§
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma − Telpa Nr.4, ēkā “Rezidence”
2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā
īpašuma telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 32.§) (turpmāk – lēmums) apstiprināti “Nekustamā īpašuma Telpa
Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 1.izsoles
noteikumi”;
2. Atbilstoši Lēmumam 2020.gada 15.maijā notika Telpas Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsole;
3. Augstāko nomas maksu 731,69 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, mēnesī nosolīja SIA
“Akumulatoru centrs Latvia”, reģ.Nr.40103784661.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23.,
61., 63. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5,
20.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā”, 2020.gada 15.maija izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Telpa Nr.4, ēkā “Rezidence” 2.stāvs Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā”, nomu ar SIA “Akumulatoru centrs Latvia”, reģ.Nr.40103784661.
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21.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmaņņas, Allažu pagasts, Siguldas
novads” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
8.maija lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmaņņas, Allažu pagasts,
Siguldas novads” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.31, 1.§) ar
priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo īpašumu, kas atrodas
“Mazmaņņas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.80420030017,
sastāv no zemes vienības 3,25ha platībā (kadastra apzīmējums 80420030017), turpmāk –
nekustamais īpašums, pieder Siguldas novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas
Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596578;
2. Atbilstoši 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 – Teritorijas plānojums, Grafisko
daļu, Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420030017
plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauku zemes (L), tas daļēji atrodas autoceļa aizsargjoslā.
Saskaņā ar Teritorijas plānojuma III sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
312.punktu, Lauku zemes galvenās izmantošanas ir lauksaimnieciska izmantošana, dzīvojamā
apbūve un teritorijas izmantošana, rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana, tehniskā apbūve
un teritorijas izmantošana un publiskā ārtelpa, bet, saskaņā ar 313.punktu, atļautās
palīgizmantošanas ir mežsaimnieciska teritorijas izmantošana un publiskā apbūve un teritorijas
izmantošana.
3. Nekustamais īpašums robežojas ar valsts vietējo autoceļu V84 Inčukalns-Kalējbūņas.
4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, kā arī likuma “Par pašvaldībām”
77.panta ceturtajā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem
nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu;
5. Par nekustamo īpašumu nav spēkā esoši nomas līgumi.
6. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu”
(prot.Nr.12., 2.§) un tā pielikumu “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās
neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā” nekustamais īpašums iekļauts atsavināmo īpašumu
sarakstā, jo nav nepieciešams to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
7. saskaņā ar SIA “Arco Real Estate”, reģ.Nr. 40003323328, 2020.gada 26.februāra vērtējumu
nekustamā īpašuma tirgus vērtība 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro nulle centi);
8. saskaņā ar izdruku no Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 2 710,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti desmit euro nulle centi);
9. saskaņā ar izdruku no Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas nekustamā īpašuma
vēsturiskā kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembri bija 390,00 LVL (trīs simti deviņdesmit lati
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nulle santīmi), kas saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu ir 554.92 euro (pieci simti
piecdesmit četri euro deviņdesmit divi centi);
10. atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta un
12.apakšpunkta, un 52.panta pirmās daļas 24.apakšpunkta nosacījumiem darījums ar pievienotās
vērtības nodokli nav apliekams;
11. saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta pirmo daļu publiskas
personas zemi var iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību
subjekti, līdz ar to, atsavinot Nekustamo īpašumu, jāņem vērā likumā „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” noteiktie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem;
12. likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 4. un 6.punktu,
3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro
un sesto daļu, 10.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu
(prot.Nr.5, 21.§),atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.80420030017, kas sastāv no zemes vienības 3,25 ha platībā (kadastra apzīmējums
80420030017), nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai;
2. noteikt nekustamā īpašuma Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.80420030017, atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena
(nosacītā cena) 11 200,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro nulle centi);
3. apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.80420030017, kas sastāv no zemes vienības 3,25 ha platībā (kadastra apzīmējums
80420030017), izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā;
4. uzdot izsoles organizēšanu Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles
komisijai.
22.§
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.8 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
8.maija lēmumu (prot. Nr.24, 1.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu
Darbnīca Nr.8 (kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002) 57,30 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra Nr.8015 002 1818, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 22.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
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L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Darbnīca Nr.8 57,30m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8015 002 1818 002) Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002
1818, uz 5 gadiem radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcas
ierīkošanai.
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
Darbnīcu Nr.8 mēnesī 257,85 EUR (divi simti piecdesmit septiņi euro un 85 centi) un pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 54,15 EUR (piecdesmit četri euro un 15 centi),
kas kopā ir 312 EUR (trīs simti divpadsmit euro un 00 centi),, kas noteikta pamatojoties uz
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 80. punktu un sertificēta vērtētāja SIA “VCG ekspertu grupa” 2018.gada
10aprīļa vērtējumu un 2020.gada 14.janvāra vērtējumu, kas neliecina par nomas maksas cenu
kāpumu vai kritumu;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
23.§
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas
novads − nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
14.maija lēmumu (prot. Nr.31, 2.§) par priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jāņa Čakstes ielā 8A, Siguldā, Siguldas novadā, dome
konstatē:
1. nekustamais īpašums Jāņa Čakstes ielā 8A, Siguldā, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 3124, kas
sastāv no zemes vienības 349 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002 3124), turpmāk – Zemes vienība,
pieder Siguldas novada pašvaldībai saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000563271;
2. atbilstoši Siguldas novada 2012.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
turpmāk – Teritorijas plānojums, Grafisko daļu, nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 3124 plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamā apbūve
(DzM);
3. Zemes vienība atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas
likums, 1.panta 11.punktā norādītajām zemes starpgabala pazīmēm – platība ir mazāka par pašvaldības
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un tā konfigurācija
nepieļauj zemes gabala izmantošanu apbūvei.
3. saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu,
kas piegul viņu zemei;
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4. Zemes vienībai piegul šādi nekustamie īpašumi:
4.1. nekustamais īpašums - adrese Jāņa Čakstes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015
002 3130, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8015 002 3617, platība 1 823 m2. Īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas A.T. Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.722;
4.2. nekustamais īpašums – adrese Jāņa Čakstes iela 6, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr.80150023129, kas sastāv no zemes vienības un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums
80150023129001, platība 1478m2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas I.B. Rīgas rajona
tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.744;
4.3. nekustamais īpašums Jāņa Čakstes iela 10, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80150023107,
kas sastāv no zemes vienības un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 80150023107001, platība
0,1805ha. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas K.A. Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.119.
5. Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm
to funkciju nodrošināšanai, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajā daļā noteikts, ka to
īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai
saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā
kārtībā to privatizētu vai atsavinātu;
6. par Zemes vienību nav spēkā esoši nomas līgumi;
7. izvērtējot īpašuma lietošanas iespējas saistībā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
3.augusta lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes
izmantošanas iespēju invertējumu” (prot.Nr.12., 2.§) un 2019.gada 21.marta lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības
īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju invertējumu” (prot.Nr.12, §2)
pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas
novadā” ” (prot.Nr.5., 23.§), konstatēts, ka Nekustamais īpašums iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā;
8. saskaņā ar SIA “INVEST-CĒSIS”, reģ.Nr.44103018948, 2020.gada 19.februārī elektroniski parakstīto
novērtējumu, Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 1 400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi).
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta un 12.apakšpunkta, un
52.panta pirmās daļas 24.apakšpunkta nosacījumiem darījums ar pievienotās vērtības nodokli nav
apliekams;
9. saskaņā Valsts zemes dienesta 2020.gada 19.februāra vēstuli Informācija par aprēķināto zemes vienības
vēsturisko kadastrālo vērtību Nr.9-03/989234-2/1, zemes vienības Jāņa Čakstes ielā 8A, Siguldā, Siguldas
novads (kadastra apzīmējums 8015 002 3124, platība 349 m2) vēsturiskā kadastrālā vērtība uz 2007.gada
31.decembri 10,00 LVL (desmit lati), kas saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu ir 14,23 EUR
(četrpadsmit euro 23 centi);
10. Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktā noteikts, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums,
atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām:
attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
11. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 49,00 EUR (četrdesmit deviņi euro 00 centi);
12.Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punkts noteic, ka [..], vai zemes starpgabalu, kurš ir
nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst
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atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes
starpgabals;
13. saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Zemes vienība nodrošina piekļuvi koplietošanas ielai – Jāņa
Čakstes iela – piegulošajam nekustamajam īpašumam Jāņa Čakstes iela 8, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra Nr.8015 002 3130.
14. ņemot vērā iepriekšminēto, lai nodrošinātu piekļuvi koplietošanas ielai no nekustamā īpašuma Jāņa
Čakstes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 3130, Zemes vienība atsavināma par labu
piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam A.T.;
16. atsavinot nekustamo īpašumu, jāņem vērā likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
noteiktie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem;
17. likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts,
ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta „a”
apakšpunktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 11.panta trešo
daļu un 44.panta astotās daļas 1.punktu, 44.1.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 23.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes ielā 8A, Siguldā, Siguldas novads, kadastra
Nr.8015 002 3124, kas sastāv no zemes vienības 349 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002
3124), par nosacīto cenu 1550,00 EUR;
2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes ielā 8A,
Siguldā, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 3124, atsavināšanas paziņojumu;
3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai A.T.;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.
24.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par
pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā” (prot. Nr. 4,
55.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumu “Par pilnvarojumu saistībā ar
Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju” (prot. Nr.4, 55.§), dome lēma:
“1. pamatotas nepieciešamības gadījumā, slēgt vienošanos par nomas līgumu darbības apturēšanu, ja
šāds rakstveida lūgums saņemts no tāda pašvaldības, tās iestādes vai kapitālsabiedrības telpu nomnieka,
kurš nomātās telpas izmanto saimnieciskas darbības, kuru tieši ietekmē ārkārtas situācija Latvijā,
veikšanai, uz nomas līguma darbības apturēšanas laiku atbrīvojot no nomas maksas, kā arī no līgumā
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paredzētās maksas par tādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kurus līguma darbības apturēšanas laikā
attiecīgais nomnieks neizmanto;
2. šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma darbības apturēšanu slēgt pie
šādiem nosacījumiem:
2.1. nomas līgumā paredzētā pakalpojumu sniegšana nomniekam ir ierobežota vai aizliegta pamatojoties
uz tiesību aktiem un ir tiešā cēloņsakarībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā;
2.2. nomnieks nomas objektā sniedz pakalpojumu kādā no šādām nozarēm: viesnīcas (naktsmītnes);
sabiedriskā ēdināšana; nozare, kuru darbību ir ietekmējusi tūrisma plūsmas neesamība un pulcēšanās
aizlieguma ierobežošana; ar izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu sniegšana;
sports.
3. šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās, ievērojot šī lēmuma 2.punktā minētos nosacījumus, saskaņā
ar noteiktām kompetencēm slēgt pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu vadītājiem, Siguldas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem;
4. noteikt, ka attiecīgā, šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā nomas līguma darbība tiek pagarināta
par to periodu, uz kādu apturēta attiecīgā nomas līguma darbība, ar nosacījumu, ka par to ir saņemta
nomnieka piekrišana; ja nomnieka piekrišana nav saņemta un nomnieks nav ieinteresēts nomas līguma
pagarināšanā – paliek spēkā sākotnēji pielīgtais nomas līguma termiņš.”;
2. 2020.gada 20.martā pieņemts un 2020.gada 22.martā spēkā stājies, bet paredz atpakaļejošu spēku no
2020.gada 12.marta, likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību”, kura 13.panta pirmā daļa noteic: “13. pants. (1) Valsts un pašvaldību
iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības,
brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo komersantus un citus
saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi sakarā ar Covid-19
izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas
personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma
gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.”1;
3. 2020. gada 2. aprīlī pieņemti un 2020.gada 3.aprīlī spēkā stājušies, bet paredz atpakaļejošu spēku no
2020.gada 12.marta, Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”2 (turpmāk – MK 180). MK 180 1.punkts noteic: “1. Noteikumi
nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku komersantam vai citam saimnieciskās darbības
veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā
situācija, piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā
īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma
procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem
pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.04.2020. un 07.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2020.

1

2

Grozīts ar MK 09.04.2020. noteikumiem Nr. 202; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 244; MK 07.05.2020. noteikumiem Nr.
270
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pakalpojumiem. Vienlaikus, MK 180 3. punkts paredz: 3.Publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk –
iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada
12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", vienpusēji, neveicot grozījumus
nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai
samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.1. nomnieka ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu
vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %. Biedrībām un
nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu; 3.2. nomniekam iesnieguma iesniegšanas
dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja
parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu
nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav
uzsākts maksātnespējas process; 3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas
maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret
iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu
kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības
pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku.
Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku. MK 180 noteic arī: 7. Iznomātājs
šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem piecu
darbdienu laikā. Par pieņemto lēmumu iznomātājs informē nomnieku. 9. Ja šajos noteikumos minētais
atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam. Tāpat MK
180 noteikumi paredz, ka gadījumā, ja atbalsts nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma no nomas
maksas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts (de minimis), atbalsta saņēmējam un piemērotājam
jāievēro īpašie nosacījumi atbalsta pieteikšanai, piešķiršanai, uzskaitei, reģistrācijai, paziņošanai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 10.punktu,
21.panta pirmo daļu, Civillikuma 1574.pantu, likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 24.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par pilnvarojumu
saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju” (prot. Nr.4, 55.§):
lēmuma lemjošās daļas 1.punktā svītrojot vārdus “uz nomas līguma darbības apturēšanas laiku
atbrīvojot no nomas maksas, kā arī no līgumā paredzētās maksas par tādiem sabiedriskajiem
pakalpojumiem, kurus līguma darbības apturēšanas laikā attiecīgais nomnieks neizmanto”;
2. izteikt lēmuma lemjošās daļas 4.punktu šādā redakcijā: “4. jautājumi par nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību tiek izskatīti ievērojot
Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas
1.
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kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību” noteikto kārtību;
3. papildināt lemjošo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā: 5. lēmumu par atbalsta piešķiršanu nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma veidā pieņem ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu izveidotā komisija.
25.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par
tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi līdz 2020.gada beigām paredzēt atbrīvojumu no
ielu tirdzniecības nodevas samaksas par ielu tirdzniecību (izņemot nodevas par ielu tirdzniecību pasākumu
laikā), ņemot vērā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 30.04.2020. vēstuli Nr. 2020/44, kurā
lūgts:” Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) norāda, ka, ņemot vērā spēkā
esošos ierobežojumus, kas izriet no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un to radītās sekas, ir vairākas nozares, kas pastiprināti izjūt
COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi. Līdz ar to pašvaldībām ir iespēja sniegt atbalstu tiem uzņēmumiem
un saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic īslaicīgu vai pastāvīgu ielu tirdzniecību publiskās vietās vai
ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, piemēram, āra
kafejnīcās, terasēs vai teltīs.
Tāpēc LTRK aicina tās Latvijas pilsētas un pašvaldības, kas savos saistošajos noteikumos
noteikušas nodevu, kas izriet no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas”, izvērtēt iespēju līdz 2020.gada beigām to nepiemērot.”, kā arī Latvijā izsludināto
ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību un ar to saistītās paredzamās negatīvās sekas uz
ekonomikas attīstību.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 25.§), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām
par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā””;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

26.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (prot. Nr.14,
1.§) apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Siguldas novada pašvaldības
nolikums”.
Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.pantu, Komercdarbības atbalsta kontroles
likumu, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" un citus
normatīvos aktus, kas regulē atbalsta piešķiršanu uzņēmējdarbībai, konstatējama nepieciešamība izveidot
jaunu komisiju – Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisiju, tādējādi nodrošinot racionālu,
centralizētu pieeju Siguldas novada pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbībai izvērtēšanā un piešķiršanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 26.§), atklāti balsojot, ar 14
balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

27.§
Par Siguldas novada pašvaldības nolikuma “Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas
komisijas nolikums” apstiprināšanu un Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.pantu, Komercdarbības atbalsta kontroles
likumu, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" un citus
normatīvos aktus, kas regulē atbalsta piešķiršanu uzņēmējdarbībai, konstatējama nepieciešamība izveidot
jaunu komisiju – Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisiju, tādējādi nodrošinot racionālu,
centralizētu pieeju Siguldas novada pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbībai izvērtēšanā un piešķiršanā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 27.§), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības nolikumu “Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas
komisijas nolikums” saskaņā ar pielikumu;
2. izveidot Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs – Dace Matuseviča;
2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Tatjana Krūmiņa;
2.3 komisijas loceklis – Madara Skrastiņa.
35

28.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā “Par
atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.pantu, Komercdarbības atbalsta kontroles
likumu, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" un citus
normatīvos aktus, kas regulē atbalsta piešķiršanu uzņēmējdarbībai, konstatējama nepieciešamība izveidot
jaunu komisiju – Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisiju, tādējādi nodrošinot racionālu,
centralizētu pieeju Siguldas novada pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbībai izvērtēšanā un piešķiršanā.
Vienlaikus veicams redakcionāls precizējums nolikuma 35.punktā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 28.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikumā Nr.1/2020 „Par atlīdzību
un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. papildināt ar 32.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.10. Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisija.”;
2. papildināt 35.punktu aiz vārdiem “darba grupās” ar vārdiem “(izņemot 32.5. un
32.9.apakšpunktā minētās komisijas)”.
29.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenā ekonomiste, Ekonomikas nodaļas vadītāja A.Strautmane
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu
“Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 20.maija
sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5,
29.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – 2
(I.Zagorska, J.Zilvers), dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””;
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2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

30.§
Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sagatavoto Siguldas novada
pašvaldības 2019.gada pārskatu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 30.§), atklāti
balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret – nav, atturas –2 (I.Zagorska, J.Zilvers),
dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2019.gada pārskatu (pielikumā).
31.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot biedrības “Cerību spārni”, reģistrācijas Nr.40008078885, (turpmāk – biedrība) juridiskā
adrese: Peltes, Institūta iela 5A, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 2020.gada 11. maija vēstuli Nr. 24,
kurā lūgts izvērtēt iespēju nodot biedrībai kā sabiedriskā labuma organizācijai nomā esošās telpas Rīgas
ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.211, nekustamais
īpašums ar kadastra Nr.8015 003 0106, Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, kas sastāv no zemes
vienības 2877 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0106 un ēkas 697,3 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 8015 003 0106 001 (turpmāk – nekustamais īpašums), ir Siguldas novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) īpašumā;
2. starp pašvaldību un biedrību 2018.gada 1.martā ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums
Nr.2018/538 (turpmāk – nomas līgums), ar kuru pašvaldība nodevusi nomā biedrībai no nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr.80150030106 daļu 200,06 m2 platībā, uz
laiku līdz 2024.gada 11.aprīlim (pamats pašvaldības domes 2017.gada 21. decembra lēmums Nr.21.,§2.).
Biedrībai minētā īpašuma daļa nodota nomas lietošanā šādam mērķim sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem
traucējumiem, prioritāri šādu pakalpojumu nodrošināšanu, paredzot Siguldas novadā deklarētajām
personām;
3. saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem biedrības darbības mērķi ir: aizstāvēt dažāda vecuma cilvēku ar
invaliditāti un viņu ģimeņu tiesības un likumīgās intereses, veicināt pozitīvu attieksmi pret cilvēku ar
invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem. Iestāties par
nodarbinātības politikas izveidi cilvēkiem ar invaliditāti (dati pieejami Lursoft interneta vietnē:
https://company.lursoft.lv/ceribu-sparni/40008078885, aplūkoti 2020.gada 13.maijā);
4. saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta Sabiedriskā labuma organizāciju reģistra datiem biedrība
reģistrēta kā sabiedriskā labuma organizācija (dati pieejami Valsts ieņēmuma dienesta interneta vietnē:
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https://www6.vid.gov.lv/SLO/SLOData, aplūkoti 2020.gada 13.maijā). Darbības jomas, kurās reģistrēts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss: cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskas
sabiedrības attīstība, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšana. Šo darbību jomu ietvaros biedrība Latvijas valsts Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā (https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums) reģistrējusi adresē: Rīgas iela 1, Sigulda,
Siguldas novads, šādus sociālos pakalpojumus:
4.1.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bez izmitināšanas personām ar garīga rakstura traucējumiem,
personām ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem, citām personām, tostarp bērnu ar invaliditāti
vecākiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem;
4.2.pakalpojumu “Dienas aprūpes centrs” personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar
invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem, citām personām, tostarp personām ar funkcionāliem
traucējumiem;
4.3. pakalpojumu “Specializētās darbnīcas” bez izmitināšanas (abu dzimumu) pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem;
4.4. pakalpojumu “Ģimenes asistents” bez izmitināšanas (abu dzimumu) pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, tostarp ģimenes; jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes;
4.5.citu individuālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bez izmitināšanas (abu dzimumu) pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem.
5. Lai biedrība varētu nodrošināt sabiedriskā labuma darbību Valsts ieņēmuma dienesta reģistrētajās
sabiedriskā labuma darbības jomās, tā lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā šādas nekustamā īpašuma telpas:
5.1. ēkas 1.stāvā telpas Nr.7, 8, 9; 10 ar kopējo platību 59,1 m2 , ēkas 2.stāvā esošās telpas Nr.24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40 ar kopējo platību 227,2 m2. Ēkas 1.stāvā un 2.stāvā minēto
telpu kopplatība ir 286,3 m2;
5.2. koplietošanas telpas ēkas 1.stāvā Nr.1, 4, 5, 6, 11, 12, 22,23 ar kopējo biedrībai lietošanā nodoto
platību 42,0 m2, ēkas 2.stāvā koplietošanas telpas Nr.34, 35, 36, 38, 41 ar kopējo biedrībai
lietošanā nodoto platību 41,0 m2. Ēkas 1.stāvā un 2. stāvā minēto koplietošanas telpu kopplatība,
kas attiecas uz biedrību ir 83,0 m2 .
6. Biedrību un nodibinājumu likuma 2. panta pirmā daļa paredz, ka biedrība ir brīvprātīga personu
apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura;
7. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikts, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām noteikta – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Minētā likuma 21.panta
pirmās daļas 23.punkts noteikts, ka tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā
minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo
funkciju izpildi;
8. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldībai,
kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Minētā likuma 4.panta otrajā daļā
noteikts, ka pašvaldībai sociālie pakalpojumi jānodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
9. saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 4.1 punktu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumu, ja atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam, savukārt likuma 5.panta piektajā daļā
noteikts, ka publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai
sociālajam uzņēmumam nodod uz laiku, kamēr tiem ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10
gadiem, kā arī likuma 5.panta trešajā daļā noteikts, ka ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības
lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā
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nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts, 2) nodošanas nepieciešamība un
lietderība, 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš, 4) gadījumi, kad nodotā
manta atdodama atpakaļ, 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās
mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. Likuma 5.panta trešajā prim daļā noteikts, ka tiesību
subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar
to saistītos izdevumus;
10.
Nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu veic pašvaldība, kā ietvaros tiek nodrošināta
atkritumu apsaimniekošana, apkures sistēmas apkope un uzturēšana, ēkas apsardze, apdrošināšana un ēkai
pieguļošās teritorijas uzkopšana.
11.
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam rīcības plānā izvirzīts uzdevums U23
“Pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību”. Tā sasniegšanai noteiktās rīcības ir R88
“Jaunu sociālo pakalpojumu izveidošana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām”, R91 “Brīvprātīgā darba
attīstība”, R94 “Nevalstiskā sektora iesaistīšana sociālo pakalpojumu sniegšanā”, R89 “Sociālo
pakalpojumu pilnveidošana ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem”;
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo prim daļu, kā arī ņemot
vērā Sociālās komitejas 2020.gada 18.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1.§) un Finanšu komitejas
2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 31.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis,
I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 2 (E.Viļķina, I.Ozoliņa), dome nolemj:
1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cerību spārni”, reģistrācijas Nr.40008078885, daļu no
nekustamā īpašuma Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā:
1.1. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0106 001 šādās telpas:
1.1.1. ēkas 1.stāvā telpas Nr.7, 8, 9, 10 ar kopējo platību 59,1 m2, ēkas 2.stāvā esošās telpas
Nr.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40 ar kopējo platību 227,2 m2. Ēkas 1.stāvā
un 2.stāvā minēto telpu kopplatība ir 286,3 m2;
1.1.2. koplietošanas telpas ēkas 1.stāvā Nr.1, 4, 5, 6, 11, 12, 22 ,23 ar kopējo biedrībai lietošanā
nodoto platību 42,0 m2 , ēkas 2.stāvā koplietošanas telpas Nr.34, 35,36,38, 41 ar kopējo
biedrībai lietošanā nodoto platību 41,0 m2. Ēkas 1.stāvā un 2. stāvā minēto koplietošanas
telpu, kas attiecas uz biedrību ir 83,0 m2;
1.2. proporcionāli šī lēmuma nolemjošās daļas 1.1.punktā minēto telpu platībai zemes daļu 1524 m2
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 0106223;
2.
noteikt, ka maksa par ēkas uzturēšanu un apsaimniekošanu Rīgas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā ir
0,46 EUR (nulle euro un četrdesmit seši centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru platības;
3. šī lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētā nekustamā īpašuma daļa nododama bezatlīdzības
lietošanā uz laiku, kamēr biedrībai ir spēkā sabiedriskā labuma guvēja statuss, bet ne ilgāk par 10
gadiem;
4. bezatlīdzības lietošanā nododamā nekustamā īpašuma daļas:
4.1. bilances vērtība uz 31.12.2019 ir 125 633.01 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši seši simti
trīsdesmit trīs euro un viens cents);
4.2. stāvoklis un apraksts: telpas ir nodrošinātas ar ūdensapgādi (centralizētais ūdensvada tīkls),
kanalizāciju (centralizētais kanalizācijas tīkls), centrālo apkuri, elektroapgādi ar pieļaujamo
spriegumu 220 V. Telpas ir iekārtotas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu
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organizēšanai un sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem
traucējumiem,
4.3. nodošanas nepieciešamība un lietderība pamatota - sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanā
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un Valsts ieņēmuma dienestā reģistrētajās darbības jomās,
kuru ietvaros Siguldas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt to vajadzībām
atbilstošākos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
4.4. lietošanas mērķis – sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu organizēšanai un
sniegšanai personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, prioritāri šādu
pakalpojumu nodrošināšanu, paredzot Siguldas novadā deklarētajām personām;
5. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot patapinājuma līguma projektu. Patapinājuma līgumā paredzēt:
5.1. gadījumos, kad biedrība izmanto nodoto telpas mērķim, kāds nav paredzēts šajā lēmumā, vai arī
pārkāpj to izmantošanas noteikumus, vai veic telpās patvaļīgu būvniecību vai pārplānošanu, vai bez
pašvaldības atļaujas nodod telpas apakšnomā, vai gadījumā, kad nodotās telpas būs nepieciešamas
pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, kā arī, ja biedrībai izbeigts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss, patapinājuma līgums tiek izbeigts, neatlīdzinot biedrībai zaudējumus, kas saistīti ar līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, un telpas atdodamas atpakaļ pašvaldībai;
5.2. biedrība nodrošina lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētās īpašuma daļas uzturēšanu, t.sk.:
5.2.1. sedz ar to saistītos izdevumus par patapinātā īpašuma daļu apsaimniekošanas un uzturēšanas
pakalpojumiem, par apkuri, par elektrību, ūdensapgādi un kanalizāciju pēc skaitītāja rādījumiem,
atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem tarifiem;
5.2.2. sedz ar zemes (proporcionāli patapinājumā nododamajai platībai) un telpu patapinājumu
saistītos LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus (ja tādi tiek piemēroti);
5.2.3. uztur lietošanas kārtībā telpas.
6. ar Patapinājuma līguma noslēgšanu zaudē spēku starp Siguldas novada pašvaldību un biedrību “Cerību
spārni” 2018.gada 1.martā noslēgtais Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.2018/538.
32.§
Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas
attīstībai” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta ceturtā daļa nosaka, ka tad, kad pašvaldības dome ir
veikusi pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtējumu, tā izdod saistošos noteikumus, nosakot tirgus nepilnību
vai tādus pašvaldības īpašumus, vai preces un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 7.panta
pirmajai daļai, Siguldas novada pašvaldības dome ir veikusi tās līdzdalības izvērtējumu pašvaldības
kapitālsabiedrībās: SIA “Siguldas slimnīca” ( Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta
lēmums “Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas slimnīca”” (protokols Nr.4, §16.)), SIA “Saltavots”
(Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta lēmums “Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA
“Saltavots”” (protokols Nr.4, §16.)), SIA “Siguldas Sporta serviss” (nosaukums mainīts 26.10.2016,
iepriekš SIA “Siguldas Pilsētas trase”) (Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūnija lēmums
“Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase”” (protokols Nr.8, §16.)) un Siguldas pilsētas
SIA „JUMIS”” (Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmums “Par tiešās
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līdzdalības saglabāšanu Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „JUMIS”” (protokols Nr.15,
§12)), nolemjot saglabāt līdzdalību tajās.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5,
32.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski
svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai”” (pielikumā);
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.

33.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Līgumu aprites kārtība”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
30.novembra iekšējos noteikumus Nr.11/2017 “Līgumu aprites kārtība”, kas noteic vienotu kārtību, kādā
tiek organizēta līgumu projektu un līgumu aprite starp Siguldas novada pašvaldību un citām fiziskām vai
juridiskām personām, kā arī 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, kas noteic, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo,
ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, sagatavots jauns noteikumu
projekts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 33.§), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Līgumu aprites kārtība” jaunā
redakcijā;
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra iekšējos
noteikumus Nr.11/2017 “Līgumu aprites kārtība”.

34.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
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Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr. 17, 27.§) tika apstiprināts nolikums Nr.
24/2017 “Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikums”.
Turpinot procesu efektivizēšanu un optimizēšanu, ir paredzēta esošo maksājumu sistēmu nomaiņa
uz Gateway risinājumu, kas savienotu resursu vadības sistēmu Horizon ar komercbanku elektronisko
maksājumu sistēmām. Risinājums nodrošinās tūlītēju informācijas saņemšanu par kontu stāvokli,
maksājumu apstrādi, ir paredzēta automatizēta liela apjoma datu apmaiņa 24 stundas diennaktī, risinājums
tiek integrēts grāmatvedības sistēmā, grāmatvedības darbs tiek padarīts daudz efektīvāks. Lietotāji
darījumu izpildei autorizēsies izmantojot e-parakstu vai Smart-ID. Ir paredzēta iespēja noteikt maksājumu
dienas un mēneša limitus un iespēja noteikt maksājumu dubulto apstiprināšanu.
Valsts kase ir paziņojusi, ka 2020. gada jūnija sākumā, līdz ar e-pakalpojumu portāla
pilnveidošanu, tiks pārtraukta kodu karšu izmantošana autentifikācijai e-pakalpojumu portālā, un turpmāk
autentifikācijai tiks atbalstīta Latvija.lv atbalstītie elektroniskās identifikācijas līdzekļus: eParaksts karte,
eParaksts mobile, banku izsniegtie identifikācijas līdzekļi, personas apliecība (eID). Līdz ar to ir
nepieciešams papildināt Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikumu par maksājumu
sistēmas lietotāju paraksta tiesībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija
sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 34.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis,
I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra nolikumā Nr. 24/2017 “Siguldas
novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikums un papildināt ar 9.9.punktu šādā redakcijā:
“9.9.Nodrošināt pašvaldības elektronisko maksājumu tehnisko izpildi kā pirmā paraksta tiesības
nosakot Finanšu pārvaldes vadītājai un Galvenajai grāmatvedei/ Grāmatvedības nodaļas vadītājai,
kā otrā paraksta tiesības nosakot diviem vecākajiem grāmatvežiem.”

35.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumā “Siguldas
novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Pārskatot Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumu “Siguldas novada
Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums”, konstatēts, ka nolikumā svītrojami
punkti, kuri dublējas ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un Ministru kabineta 2014.gada
2.decembra noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, kā arī
nepieciešams nolikumā precizēt Siguldas novada pašvaldības nosaukumu sakarā ar tā maiņu (iepriekš –
Siguldas novada Dome) un komisijas nosaukumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
61.panta pirmo daļu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta pirmo daļu, otrās daļas
1.,2.,3. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 21.maija sēdes
atzinumu (prot.Nr.5, 6.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
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I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumā “Siguldas novada
Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums” šādus grozījumus:
1. izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: “Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju
darījumu uzraudzības komisijas nolikums”;
2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija (turpmāk
– Komisija) ir Siguldas novada pašvaldības domes izveidota pastāvīga komisija, kuras
kompetencē ietilpst Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzība atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” nosacījumiem.”;
3. aizstāt 2.punktā vārdus “Siguldas novada Domes (turpmāk tekstā – Dome)” ar vārdiem “Siguldas
novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome)”;
4. papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:
“3.1 Komisijas pienākumus, tiesības un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka likums “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748
“Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.”;
5. svītrot II.nodaļu.

36.§
Par grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikumā
Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Lai uzlabotu pašvaldības administrācijas struktūrvienībām noteikto funkciju izpildi, pilnveidotu
darba organizāciju un nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, saskaņā ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. aprīļa lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības amatu sarakstā” (Nr. 5, 35. §) tika veikti grozījumi Sabiedrisko attiecību pārvaldes štatu
sarakstā, kā rezultātā nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28.
septembra nolikumā Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 7.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics,
L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikumā Nr. 23/2017 “Sabiedrisko
attiecību pārvaldes nolikums” (turpmāk – Nolikums) grozījumu un izteikt Nolikuma 10. punktu šādā
redakcijā:
1.1 “10. Pārvaldi veido pārvaldes vadītājs, vecākais sabiedrisko attiecību speciālists un sabiedrisko
attiecību speciālists.”.
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37.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas
novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot SIA “Latvijas mežu kompānija”, reģ. Nr. 40103282492, pilnvarotās personas Elīnas
Jansones 2020. gada 31. marta iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 8 ha platībā
nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8094 004 1139, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0393, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000554451
datiem, nekustamā īpašuma ar adresi “Dižpuntūži”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr. 8094
004 1139, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0393, platība 77.4 ha,
īpašniece ir SIA “Latvijas mežu kompānija”, reģ. Nr.40103282492;
2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0393 (turpmāk – Zemes vienība), reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201); Zemes vienības kopējā platība 77.4 ha sastāv no 33.7 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 39.9 ha mežu zemes, 3.3 ha zem ūdeņiem, 0.1 ha zem ēkām
un pagalmiem, 0.3 ha zem ceļiem un 0.1 ha citas zemes;
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” (turpmāk – Teritorijas plānojums) grafiskās daļas karti “Siguldas novada
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir meži
(M), lauku zemes (L) un ūdeņi (Ū);
4. iesniegumā lūgts atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 8 ha platībā, bet 2020. gada 14. aprīlī
iesniegtajā papildinformācijā ar apmežojamās platības skici attēlota aptuveni 30 ha liela
apmežojamā platība;
5. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III.sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
313.1. punktu, lauku zemēs kā papildizmantošana ir noteikta mežsaimnieciska teritorijas
izmantošana, bet, saskaņā ar 317.punktu, mežus ieaudzē mazvērtīgās, lauksaimniecībā
neizmantojamās zemēs, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē,
izņemot meliorētās zemēs;
6. saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv
datiem, Zemes vienībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums ir
45 balles, kas atbilst V kvalitātes grupai (no 41 līdz 50 ballēm) un nav klasificējams kā mazvērtīga
lauksaimniecības zeme; lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir izvietota vienlaidus platībā, līdz ar
to tai nav apgrūtināta apsaimniekošana platību sadrumstalotības dēļ;
7. iesniegumam pievienotajā apmežojamās platības skicē norādītā apmežojamā platība, saskaņā ar
meliorācijas kadastra informāciju Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” portālā
www.zmni.lv, pārsvarā ir meliorēta zeme; meliorācijas sistēma nerobežojas tieši ar esošu mežu
tikai aptuveni 250 m garā joslā ar mainīgu platumu un aptuvenu platību 0.3 ha Zemes vienības
rietumu daļā;
8. saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.308 ”Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 3.punktu, sējot vai stādot mežu var ieaudzēt, ja meža
ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām,
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9.

10.

11.

12.

meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām un teritorija Dabas
aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrēta kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotnes;
saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo
informāciju, Zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo zemju daļā nav reģistrēti īpaši
aizsargājami biotopi vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
pamatojoties uz Meliorācijas likuma 25. pantu ir izdoti Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta
noteikumi Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, kuru 7. punkts
nosaka, ka zemes īpašnieks nodrošina meliorācijas sistēmas kopšanu un saglabāšanu tā, lai
nepieļautu meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju, ievēro noteiktos aprobežojumus
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un veic kopšanas darbus, tajā skaitā drenu sistēmu
nosusināmajā platībā nepieļauj koku un krūmu augšanu;
ievērojot iepriekšējos punktos minēto secināms, ka Zemes vienībā nav atļaujams veikt
apmežošanu, jo Zemes vienības lauksaimnieciski izmantojamā daļa ir meliorēta un nav mazvērtīga
lauksaimniecības zeme;
2020. gada 14. aprīlī SIA “Latvijas mežu kompānija” nosūtīta vēstule Nr.14-4/934, kurā sniegta
informācija par teritorijas plānojuma nosacījumiem attiecībā uz lauksaimniecības zemju
apmežošanu, informējot par lauksaimniecības zemes vērtību un meliorācijas esamību, kā arī lūgts
iesniegt apmežojamās platības atrašanās vietas skici; ir saņemta plānotās apstādāmās teritorijas
skice un informācija par to, ka ir pieprasīti tehniskie noteikumi attiecībā uz meliorācijas sistēmām.

Ievērojot konstatējošā daļā minēto, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
10.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Civillikuma 1036.pantu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.308 ”Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumi” 3.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošo
noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) III sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 317. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 21.maija
sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 8.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis,
I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
nepiekrist lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 8 ha platībā vai platībā saskaņā ar apmežojamās
platības skici apmežošanai nekustamā īpašuma “Dižpuntūži” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr. 8094 004 1139, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0393.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar
brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro un trešo daļu: Dokuments,
kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
38.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
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Izskatot SIA “LASKANA-MEŽS”, reģ. Nr. 42103022771, pilnvarotās personas Daiņa Ozola
2020. gada 1. aprīļa iesniegumu ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2.2 ha
platībā nekustamajā īpašumā “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8094 002 0032, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000549310
datiem, nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr. 8094 002 0325, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 002 0032, platība
11.83 ha, īpašniece ir SIA “LASKANA-LOGISTIC”, reģ. Nr.40103022771 (no 2016. gada 25.
oktobra mainīts nosaukums uz SIA “LASKANA-MEŽS”);
2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
zemes vienībai bez adreses ar kadastra apzīmējumu 8094 002 0032 (turpmāk – Zemes vienība),
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); Zemes vienības kopējā platība 11.83 ha sastāv no 1.89 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 8.37 ha mežu zemes, 1.05 ha zem ūdeņiem, 0.35 ha zem
ēkām un pagalmiem un 0.17 ha citas zemes;
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” (turpmāk – Teritorijas plānojums) grafiskās daļas karti “Siguldas pilsētas
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir
zaļumvietas (Z), lauku zemes (L), inženiertehniskās apgādes objekti (TI) un satiksmes
infrastruktūra (TS – ielu sarkanajās līnijās);
4. iesniegumā lūgts atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 2.2 ha platībā, ar pievienotu apmežojamās
platības skici; norādītās apmežojamās platības saskaņā ar Teritorijas plānojumu atrodas
funkcionālajās zonās zaļumvietas un lauku zemes; saskaņā ar zemes lietošanas veidu eksplikāciju
zemes vienības plānā apmežojamā platība šobrīd ir lauksaimniecībā izmantojama zeme - aramzeme
un pļavas;
5. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III.sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
294.punktu, zaļumvietas ir dabiskas zaļumu teritorijas, kas, cita starpā, ietver ar mežu klātas
platības un kurās galvenā izmantošana ir labiekārtota publiskā ārtelpa vai publiskā ārtelpa bez
labiekārtojuma, prasības apmežošanai šajā funkcionālajā zonā nav norādītas; saskaņā ar šo
noteikumu 313.1. punktu, lauku zemēs kā papildizmantošana ir noteikta mežsaimnieciska
teritorijas izmantošana, bet, saskaņā ar 317.punktu, mežus ieaudzē mazvērtīgās, lauksaimniecībā
neizmantojamās zemēs, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē,
izņemot meliorētās zemēs;
6. saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv
datiem, Zemes vienībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums ir
41 balle, kas atbilst V kvalitātes grupai (no 41 līdz 50 ballēm) un nav klasificējams kā mazvērtīga
lauksaimniecības zeme; lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir izvietota vienlaidus platībā, līdz ar
to tai nav apgrūtināta apsaimniekošana platību sadrumstalotības dēļ;
7. iesniegumam pievienotajā apmežojamās platības skicē norādītā apmežojamā platība, saskaņā ar
meliorācijas kadastra informāciju Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” portālā
www.zmni.lv, ir meliorēta zeme;
8. saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.308 ”Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 3.punktu, sējot vai stādot mežu var ieaudzēt, ja meža
ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām,
meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām un teritorija Dabas
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9.

10.

11.

12.

aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrēta kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotnes;
saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo
informāciju, Zemes vienībā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi vai īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotnes;
pamatojoties uz Meliorācijas likuma 25. pantu ir izdoti Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta
noteikumi Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, kuru 7.punkts
nosaka, ka zemes īpašnieks nodrošina meliorācijas sistēmas kopšanu un saglabāšanu tā, lai
nepieļautu meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju, ievēro noteiktos aprobežojumus
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un veic kopšanas darbus, tajā skaitā drenu sistēmu
nosusināmajā platībā nepieļauj koku un krūmu augšanu;
ievērojot iepriekšējos punktos minēto secināms, ka Zemes vienībā nav atļaujams veikt
apmežošanu, jo Zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamā daļa ir meliorēta un nav mazvērtīga
lauksaimniecības zeme;
2020. gada 29. aprīlī SIA “LASKANA-MEŽS” elektroniski nosūtīta vēstule Nr.14-4/1016, kurā
sniegta informācija par apmežošanas nosacījumiem un iespējama nelabvēlīga administratīvā akta
pieņemšanu, kā arī lūgts izteikt viedokli ar papildus pamatojumu attiecībā uz apmežošanu;
papildus informācija un viedoklis nav iesniegti.

Ievērojot konstatējošā daļā minēto, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
10.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Civillikuma 1036.pantu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.308 ”Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumi” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 714
“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” 7. punktu, Siguldas novada pašvaldības
domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) III sējuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 317. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 9.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
nepiekrist lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļas 2.2 ha platībā, saskaņā ar apmežojamās
platības skici, apmežošanai nekustamā īpašuma “Virsotnes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr. 8094 002 0325, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8094 002 0032.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar
brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro un trešo daļu: Dokuments,
kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
39.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.50
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”” precizētās
redakcijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
47

Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra lēmumu apstiprināti Siguldas
novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.50 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu
un sporta laukumos””.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu saistošie noteikumi tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija). Siguldas
novada pašvaldībā ir saņemts ministrijas atzinums Nr.1-18/2258, kurā ministrija lūdz pārskatīt saistošos
noteikumus.
Ministrija atzinumā vērš uzmanību, ka saistošo noteikumu Nr.50 1.3.apakšpunktā paredzētā
administratīvā atbildība par grozīto saistošo noteikumu 6.2.1., 6.2.2.apakšpunkta pārkāpšanu un attiecīgi
arī grozīto saistošo noteikumu 6.2.1., 6.2.2.apakšpunktā noteiktās prasības ir neatbilstošas, jo saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības dome var noteikt sabiedriskās
kartības prasības personas rīcībai, kas apdraud sabiedrību, nevis pašu personu. Ministrija norāda, ka bērnu
rotaļu un sporta laukumos esošu lietu lietošanas drošības noteikumiem, cik tie attiecas uz paša lietotāja
drošību, ir ieteikuma raksturs.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā ministrijas atzinumu un saistošos noteikumus precizējusi atbilstoši
norādītajam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5,
10.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa,
M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.50
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”” precizēto
redakciju;
2. nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
40.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija
saistošos noteikumus Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kā arī lai
nodrošinātu to atbilstību Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada
21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 11.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā”” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
41.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot , SIA “Berga Nami”, reģistrācijas Nr.40203196110, juridiskā adrese Liepu iela 1-27,
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, valdes locekļa Kalvja Kalniņa 2020.gada 24.aprīļa iesniegums
Nr.61/Bni, ar lūgumu iznomāt zemes vienības Pulkveža Brieža ielā 22A, Siguldā, Siguldas novadā, daļu
30 m2 platībā , dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra lēmumu “Par zemes
starpgabalu piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pilsētā” (prot.Nr.28,.45.§) zemes
vienība Pulkveža Brieža ielā 22A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 003 0162
(turpmāk – zemes vienība), piekrīt Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība);
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu “Par atkritumu
konteineru laukuma izbūvi Pulkveža Brieža ielā 22A, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.6., 32.§),
starp Siguldas novada pašvaldību kā iznomātāju un Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Pulkveža
Brieža ielā 22, Siguldā, Siguldas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopību, kuru uz 2010.gada
1.decembra Pārvaldīšanas līguma pamata pārstāv SIA “Latvijas Namsaimnieks”, reģistrācijas
Nr.40003261579 (iepriekš - SIA “Latio namsaimnieks”) kā nomnieku, noslēgts 2016.gada
29.aprīļa zemes nomas līgums Nr.2016/676, ar kuru iznomāta zemes vienības daļa 30 m2 platībā
sadzīves atkritumu konteinera izbūvei. Zemes nomas līguma termiņš 2021.gada 29.aprīlis;
3. 2016.gada 24.novembrī Siguldas novada Būvvaldē ir iesniegts Paskaidrojuma raksts atkritumu
konteinera nojumes būvniecībai, kas akceptēts ar Siguldas novada Būvvaldes 2017.gada
24.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.4., 7.§);
4. kopš 2019.gada 18.jūnija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 22, Siguldā,
Siguldas novadā, un tās piesaistīto zemes gabalu pārvalda SIA “Berga Nami”, reģistrācijas
Nr.40203196110 (pamats: 2019.gada 18.jūnija Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumu Nr.BNPL02/2019, kas noslēgts starp SIA “Berga Nami”, reģistrācijas
Nr.40203196110, kā pārvaldnieku un Dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža iela 22, Sigulda, LV2150 dzīvokļu īpašnieku kopības, ko pārstāv dzīvokļu īpašnieku biedrība “Pulkveža Brieža iela
22”, kā īpašnieku);
5. 2020.gada 6.maijā Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes speciāliste
apsekojot zemes vienību konstatēja, ka uz tās atrodas atkritumu konteinera nojume;
6. saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 134.punktu, kas noteic, ja uz
zemesgabala atrodas publiskai personai nepiederoša un zemesgrāmatā nereģistrēta būve,
attiecīgās būves lietotājs maksā maksu par faktisko zemesgabala lietošanu līdz būves tiesiskā
statusa sakārtošanai;
7. MK noteikumu 7.punktā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt MK noteikumu 17.punktā noteikts, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības,
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bet ne mazāka kā 5.punktā noteiktā zemesgabala minimālā nomas maksa gadā, kas ir 28 euro,
savukārt 6.punkts noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu;
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi” 5., 6., 7., 17., un 134.punktiem, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 12.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. ar 2019.gada 18.jūniju izbeigt 2016.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.2016/676 ar SIA “Latvijas
Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003261579;
2. iznomāt SIA “Berga Nami”, reģistrācijas Nr.40203196110, daļu no Siguldas novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības Pulkveža Brieža iela 22A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējumu
8015 003 0162, 30 m2 platībā uz zemes vienības daļas esošās atkrituma konteinera nojumes
uzturēšanai ar šādiem nosacījumiem:
2.1. noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00
EUR un PVN gadā;
2.2. noteikt nomas līguma termiņu 2025.gada 21.maijs;
2.3. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi;
2.4. noteikt, ka SIA “Berga Nami”, reģistrācijas Nr.40203196110, maksā iznomātājam nomas maksu
par zemes faktisko lietošanu par periodu no 2019.gada 18.jūnija līdz nomas līguma noslēgšanai,
lēmuma lemjošās daļas 2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā.
3. Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai
sagatavot vienošanos ar SIA “Latvijas Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003261579, par 2016.gada
29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.2016/676 izbeigšanu un zemes nomas līgumu ar SIA “Berga Nami”,
reģistrācijas Nr.40203196110.
42.§
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot SIA “STRAUTEKS”, reģistrācijas Nr.40103623844, juridiskā adrese “Strautāni”,
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, valdes locekļa Jura Strautāna 2020.gada 3.maija iesniegumu
Nr.1/05 ar lūgumu rast iespēju uz būvniecības laiku iznomāt zemi ~ 7000 m2 platībā ar mērķi izveidot
krautuvi/atbērtni, pēc iespējas tuvāk būvniecības objektam Atbrīvotāju ielai – posmā no Krišjāņa Barona
ielai līdz Līvkalna ielā, dome konstatē:
1. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus Teritorijas attīstības pārvaldes
Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa ir konstatējusi, ka iesniedzēja prasītajam nomas mērķim atbilst
zemes vienības daļa aptuveni 7056 m2 platībā (turpmāk – iznomājamā platība), kas atrodas uz zemes
vienības Televīzijas ielā 32, Siguldā, Siguldas novadā, kopējā platība 24157 m2, kadastra apzīmējums
8015 002 0231 (turpmāk – zemes vienība), kas saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.883 ietilpst nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Oši”, Siguldā, Siguldas
novadā, kadastra Nr.8015 002 2702 sastāvā, un ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas,
(97667/244376 domājamo daļu apmērā), Siguldas Evaņģēliski luteriskās draudzes (91709/244376
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

domājamo daļu apmērā) un Siguldas novada pašvaldības (55000/244316 domājamo daļu apmērā)
kopīpašumā;
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem iznomājamā platība
atrodas zemes vienības daļā, kas saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.883 II.daļas 2.iedaļas ierakstu Nr.3.5 ir Siguldas novada pašvaldības atsevišķā
lietošanā, valdījumā un apsaimniekošanā, kura līguma pielikumā pievienotajā plānā apzīmēta ar “C”
un ir daļa no zemes vienības;
iznomājamai platībai piekļuve paredzēta no Televīzijas ielas caur zemes vienības daļu, kas saskaņā ar
Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.883 II.daļas 2.iedaļas ierakstu
Nr.1.2 ir Siguldas Evaņģēliski luteriskās draudzes atsevišķā lietošanā, valdījumā un apsaimniekošanā
un, kura līguma pielikumā pievienotajā plānā apzīmēta ar “A1” un ir daļa no zemes vienības;
ar 2020.gada 12.maija vēstuli Nr.5.2-35/1163 Siguldas novada pašvaldība lūdz Siguldas Evaņģēliski
luteriskai draudzei rakstiski saskaņot iznomājamai platībai piebraucamā ceļa novietni. Uz minēto
vēstuli 2012.gada 12.maijā ir saņemta rakstiska piekrišana;
saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesību noteikumi” 32.punktu neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai
mutiskā izsolē, savukārt noteikumu 29.6.apakšpunktā noteikts, ka noteikumu 32.punktu var
nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots ielu (tās daļu) transporta
būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un ielas
konstrukcijas atjaunošana, vai kas tiek izmantots nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu,
būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai, kuras saistītas ar
minētajiem būvdarbiem;
saskaņā ar 2020.gada 28.aprīļa līgumu Nr.2020/387, kas noslēgts starp Siguldas novada pašvaldību kā
pasūtītāju un SIA “STRAUTEKS”, reģistrācijas Nr.40103623844, kā izpildītāju ir paredzēts veikt
Atbrīvotāju ielas, Siguldā, Siguldas novadā, pārbūvi. Līguma darbības termiņš 14 mēneši (līdz
2021.gada 28.jūnijam);
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi” 30.4.apakšpunktā noteikts, ka 29.6.apakšpunktā minētājā gadījumā nomas
maksu nosaka ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto nomas maksu;
saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis”, reģistrācijas Nr.44103018948, 2020.gada 8.maija “Par iznomājamās
zemes vienības daļas “Oši”, Siguldā, Siguldas novadā iespējamo nomas maksu” iznomājamai platībai
noteikta nomas maksa 105.00EUR (viens simts un pieci euro) mēnesī (0.015EUR par vienu m2
mēnesī).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 6.punktu un 29.6. un 30.4.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 13.§) atklāti
balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. iznomāt SIA “STRAUTEKS”, reģistrācijas Nr.40103623844, zemes vienības Televīzijas ielā 32,
Siguldā, Siguldas novadā, daļu aptuveni 7056 m2 platībā, būvmateriālu, tehnikas un citu materiālu
novietošanai Atbrīvotāju ielas, Siguldā, Siguldas novadā, pārbūves laikā, ar šādiem nosacījumiem:
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1.1. noteikt nomas maksu 105.00EUR un PVN mēnesī;
1.2. noteikt zemes nomas līguma termiņu 2021.gada 28.jūnijs;
1.3. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli.
2. Juridiskajai pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar SIA “STRAUTEKS”, reģistrācijas
Nr.40103623844.
43.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Izskatot I.T., dzīvesvietas adrese [..], 2020.gada 27.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izbeigt 2016.gada
29.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.2016/385, un K.R., dzīvesvietas adrese [..], 2020.gada 27.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienības Siguldas ielā 3, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā,
daļu 0.0132 ha platībā, garāžas ēkas uzturēšanai, kas iepriekš bija iznomāta I.T., dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mores pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000339628, zemes
vienība Siguldas ielā 3, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, platība 23.71 ha, kadastra
apzīmējums 4266 004 0115 (turpmāk – zemes vienība), ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.8094 004 0115 sastāvā un ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu “Par zemes
iznomāšanu” 2016.gada 29.aprīlī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.2016/385, ar kuru Siguldas
novada pašvaldība ir iznomājusi I.T. zemes vienības daļu 132 m2 platībā, garāžas uzturēšanai;
3. uz minētās zemes vienības daļas atrodas garāžas ēka, kas nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, un ir K.R. faktiskajā lietošanā;
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sniegto informāciju K.R. ir parādu
saistības pret Siguldas novada pašvaldību (nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo
īpašumu Siguldas ielā 5-5, Morē) 139,75 (viens simts trīsdesmit deviņi euro un 75 centi) EUR
apmērā no 2018.gada;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 134.punktu, kas noteic, ja uz
zemesgabala atrodas publiskai personai nepiederoša un zemesgrāmatā nereģistrēta būve,
attiecīgās būves lietotājs maksā maksu par faktisko zemesgabala lietošanu līdz būves tiesiskā
statusa sakārtošanai;
6. MK noteikumu 7.punktā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt MK noteikumu 17.punktā noteikts, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības,
bet ne mazāka kā 5.punktā noteiktā zemesgabala minimālā nomas maksa gadā, kas ir 28 euro,
savukārt 6.punkts noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu;
7. pamatojoties uz I.T. un K.R. iesniegumos norādīto informāciju un ņemot vērā, ka garāžas ēka
atrodas uz Siguldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, un tā ir funkcionāli saistīta un
izmantojama ēkas uzturēšanai, Siguldas novada pašvaldībai ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar
garāžas ēkas faktisko lietotāju K.R..
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi” 5., 6., 7., 17., un 134.punktiem, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 14.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
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(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode,
D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (I.Alksnis), dome
nolemj:
1. ar 2020.gada 31.maiju izbeigt 2016.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.2016/385 ar I.T.;
2. ar 2020.gada 1.jūniju iznomāt K.R. zemes vienības Siguldas ielā 3, Morē, Mores pagastā, Siguldas
novadā, kadastra apzīmējums 4266 004 0115, kopējā platība 23.71 ha, daļu 0.0132 ha platībā
garāžas ēkas uzturēšanai;
3. noteikt nomas līguma termiņu 2 (divi) gadi līdz 2022.gada 1.jūnijam vai līdz būves tiesiskā statusa
sakārtošanas dienai. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28,00 EUR un PVN gadā;
4. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli;
5. noteikt, ka vienlaicīgi ar zemes nomas līguma noslēgšanu K.R. ir jāparaksta Vienošanās par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksas grafiku;
6. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas
līgumu;
7. Finanšu pārvaldei sagatavot Vienošanos ar K.R. par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
44.§
Par grozījumu 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā
vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (prot. Nr. 11, 1. §) (turpmāk - rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā no 2020.gada
12.marta izsludināta ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā. Ārkārtējā situācija nav atcelta un pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam.
Ņemot vērā, ka ik gadu Siguldas novada pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā,
Izglītības pārvalde 2020.gada 8.maijā nosūtīja e-pasta vēstuli Slimību profilakses un kontroles centram
(turpmāk – SPKC), lai noskaidrotu SPKC viedokli par to, vai šī gada vasarā pēc 9.jūnija būtu pieļaujama
skolēnu nodarbinātība. SPKC, sniedzot atbildu uz uzdoto jautājumu, skaidro, ka rīkojumā nav
ierobežojumu attiecībā uz darbu, tomēr šajos apstākļos rūpīgi jāizvērtē piedāvātās darba iespējas
skolēniem. Darbs saskarsmē ar citiem cilvēkiem netiek rekomendēts, tāpat SPKC atzīst, ka nevajadzētu
nodarbināt skolēnus pirmsskolas izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centros, jo skolēni var būt
infekcijas pārnēsātāji, jo slimība norit bez simptomiem.
Ārkārtējā situācija ir ietekmējusi kā pašvaldību, tā arī uzņēmējus. Turklāt dēļ šīs situācijas vairāki
uzņēmēji izvērtējot riskus, šajā gadā atteikuši savu dalību skolēnu nodarbinātības projektā. Daļai no
uzņēmējiem ir konstatēti nodokļu parādi. Lai ierobežotu Covid -19 izplatību, kā arī , lai mazinātu Covid19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un tās atgūšanos
pēckrīzes periodā, it īpaši nozarēs, kurām būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (t.i. apgrozījuma
samazināšanās un piespiedu dīkstāves) no pakalpojumu ierobežojumiem, kas cēloniski rada problēmas
izmaksāt darbiniekiem atlīdzību, kā arī to, ka darba devējam šajā situācijā papildus par saviem līdzekļiem
ir jāparedz visi nepieciešamie pasākumi drošas darba vides nodrošināšanai, un to, ka pēc SPKC
ieteikumiem – skolēniem darbs saskarsmē ar citiem cilvēkiem netiek rekomendēts, darba grupa, kura
organizē Siguldas novada skolēnu nodarbinātību, ierosina 2020.gada vasaras periodā skolēnu
nodarbinātību neīstenot.
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Arī Nodarbinātības Valsts aģentūra dēļ esošās situācijas darba tirgū, ko ietekmējuši pasākumi Covid19 izplatības ierobežošanai, skolēnu nodarbinātība šogad neīsteno.
Pamatojoties uz minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7., 10 punktu un
41.panta otro punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 20.maija sēdes
atzinumu (prot.Nr.5, 3.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina,
I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska,
J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras
brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība” (prot. Nr.3,§8), šādu grozījumu: papildināt noteikumus
ar 33.punktu šādā redakcijā: “Ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību skolēnu
nodarbinātību 2020.gada vasaras mēnešos neīstenot.”;
2. uzdot Izglītības pārvaldei informēt uzņēmējus, skolēnus, skolēnu likumiskos pārstāvjus par skolēnu
nodarbinātības atcelšanu 2020.gada vasaras mēnešos.
45.§
Par Siguldas novada pašvaldības obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei ārkārtējās situācijas laikā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (prot. Nr. 11, 1. §) (turpmāk - rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā no 2020.gada
13.marta izsludināta ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā. Vienlaikus ar minētā rīkojuma 4.2.apakšpunktu noteikti stingrāki ierobežojumi
pirmsskolas izglītības iestāžu un iestāžu, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, apmeklēšanai,
paredzot, ka pirmsskolas pakalpojumu sniegšana jānodrošina dežūrgrupas tikai tiem izglītojamiem, kuru
likumiskie pārstāvji iesnieguši apliecinājumu, ka paši nevar nodrošināt citādi izglītojamo pieskatīšanu.
2020. gada 7. maijā Ministru kabinets izdarījis grozījumus rīkojumā, ar kuriem atļauta obligātajā
izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes
dibinātāja lēmumam. Dibinātājs nodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu.
Dibinātājs nodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi.
Ievērojot minēto pašvaldības domei nepieciešams lemt par obligātajā izglītības vecumā esošajiem
bērniem turpmāko apmācības darbu organizēšanu ārkārtējās situācijas apstākļos.
Līdz grozījumu izdarīšanai Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes obligātā izglītības
vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē nodrošināja dežūrgrupās tiem bērniem,
kuru likumiskie pārstāvji nav varējuši paši nodrošināt bērna pieskatīšanu. Pārējiem obligātā izglītības
vecuma bērniem, kuri neapmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, mācības nodrošinātas attālināti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu" 4.3.3.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada
20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 2.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
organizēt darbu, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 7.maija rīkojumā Nr. 254 “Grozījumi Ministru
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto:
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1.1. nodrošinot obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības
ieguvei. Gadījumos, ja bērns neapmeklēs izglītības iestādi klātienē, nodrošināt mācības attālināti;
1.2. informēt bērnu likumiskos pārstāvjus par mācību procesu organizēšanu obligātās izglītības
vecuma bērniem uz ārkārtējās situācijas apstākļos;
2. pirmsskolas izglītības obligātā satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei
mācības organizēt līdz 2020.gada 19.jūnijam;
3. Izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2020.gada 19.jūnijam obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu
grupu komplektāciju veidot, ņemot vērā bērnu skaitu klātienes nodarbībās;
4. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē informatīvu paziņojumu par
mācību procesu organizēšanu obligātās izglītības vecuma bērniem ārkārtējās situācijas apstākļos.
46.§
Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Siguldas novada projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai", turpmāk – projekts, no 2018./2019.m.g. piedalās Siguldas pilsētas vidusskola, Allažu
pamatskola un Mores pamatskola, no 01.01.2020. arī Siguldas Valsts ģimnāzija, no 01.09.2020. plānots
iesaistīt arī Laurenču sākumskolu. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei. Mērķa grupā neietilpst profesionālās pilnveides un profesionālās
tālākizglītības programmu izglītojamie.
Izglītības kvalitātes valsts dienests, atbilstoši 12.07.2016. izdoto Ministru kabineta noteikumu
Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas
noteikumi” 25.8. punktam, projekta ietvaros ir piešķīris kvotas 4 jaunatnes iniciatīvas projektu īstenošanai.
Maksimālais finansējums katram projektam ir 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro). Projektu
īstenošanā pašvaldības budžeta līdzekļi netiek izmantoti.
Konkursā atbalstītās biedrības slēdz līgumu ar pašvaldību. Līgums tiek nosūtīts Izglītības
kvalitātes valsts dienestam (turpmāk IKVD). Pēc līguma saskaņošanas IKVD ieskaita avansa maksājumu
80 % apmērā no projekta summas - 3680 EUR (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit euro). Atlikušo
maksājuma daļu IKVD ieskaita pašvaldības kontā pēc projekta īstenotāja noslēguma pārskata iesniegšanas
IKVD. Pašvaldība projekta īstenotājam avansa un noslēguma maksājumu veic saskaņā ar līgumā noteikto
kārtību.
Iniciatīvu projektus ārpus formālās izglītības, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
23.2.4.punktam, īsteno jaunatnes organizācijas un biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.
Ministru kabineta noteikumu 33.punkts nosaka, ka šo noteikumu 23.2.4. apakšpunktā minēto atbalstu
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jaunatnes iniciatīvu projektos
piešķir atklāta projektu konkursa veidā, ko organizē šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētie sadarbības
partneri (t.i, ar republikas pilsētu un novadu pašvaldības) katrs atsevišķi vai veidojot stratēģisko partnerību
savā starpā. Ministru kabineta noteikumu 35.1.apakšpunkts nosaka, ka vienotu jaunatnes iniciatīvu
projektu atklāto konkursu nolikumu, tostarp vienotus projektu vērtēšanas kritērijus, izstrādā finansējuma
saņēmējs (t.i. Izglītības kvalitātes valsts dienests), par pamatu ņemot Eiropas Savienības programmas
"Jaunatne darbībā" īstenošanas vadlīnijas attiecībā uz 1.2. apakšprogrammu "Jauniešu iniciatīvas”. Ņemot
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vērā minēto un pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 08.11.2018. noslēgto sadarbības līgumu
Nr.P613/62-2018; 4.3.-6.3/2018/1344 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kā arī Izglītības kvalitātes
valsts dienesta un Centrālo finanšu un līgumu aģentūras noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības
fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam Rīcības plāna rīcību Nr. 1
“Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību” un Izglītības nozares attīstības stratēģijas
2016.-2020.gadam mērķi “Daudzveidīgas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamība” un pašvaldības
vidēja termiņa plānu PMP risku mazināšanai, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada
20.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 9.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs,
J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. organizēt Atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
Jaunatnes iniciatīvas projektos”;
2. apstiprināt projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
Jaunatnes iniciatīvas projektos” nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
3. izveidot konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes
iniciatīvas projektos” projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas vadītāja:
Sandra Tukiša, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
komisijas locekļi:
Gunita Romanovska, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja;
Ņina Balode, Siguldas pilsētas vidusskolas direktore;
Tīna Blūma, Mores pamatskolas direktore;
Aina Keplere, Allažu pamatskolas direktore;
Inese Zlaugotne, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā;
Ilze Šulte, Siguldas novada Jaunrades centra direktore;
4. noteikt atbildīgo personu par projektu konkursa organizēšanu un projektu īstenošanas pārraudzību
Izglītības pārvaldes projektu vadītāju Gunitu Romanovsku.
47.§
Par aizņēmumu “Esošas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” un Allažu pamatskolas izglītības
grupu paplašināšanu” projekta realizācijai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība,) atsaucoties uz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) aicinājumu iesniegt investīciju projektus
jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai, atbilstoši
Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību
investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” (turpmāk – MK
noteikumi), 2020.gada aprīlī ir sagatavojusi un iesniegusi informāciju “Par investīciju projektu
“Esošas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” un Allažu pamatskolas izglītības grupu
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2.

3.

4.

5.
6.

paplašināšanu” (turpmāk – Projekts) paredzot kopējo nepieciešamo finansējumu 502 286 euro
(2020gada 30.aprīlī, Nr. 2.1-12/1083).
Ministru kabineta rīkojuma projektā “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes
paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums” (turpmāk – Rīkojums) Projekts
ir iekļauts “Prioritāro pašvaldību iesniegto investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai sarakstā”.
Rīkojuma 1.punkts paredz, ka sarakstā iekļautajai pašvaldībai līdz 2020.gada 1.jūlijam ir
jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
Projekts atbilst Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam stratēģiskā mērķa
SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, rīcības virzienam RV5 Izglītība uzdevumam U15
Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, un ir iekļauts Siguldas
novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plānā (aktualizēts ar
19.03.2020. Nr.4, 12§).
Projekta kopējās izmaksas ir paredzētas 547 286 euro apmērā, no kurām ir paredzēts
aizņēmums 376 714 euro apmērā un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 170 572 euro apmērā
(t.sk. iekļaujot finansējumu 45 000 euro apmērā virtuves aprīkojumam PII “Tornīši”). Projektu
502 286 euro paredzēts realizēt 2020. – 2021.gadā, izmaksas sadalot šādi:
2020.gads
2021.gads
Kopā
Aizņēmums, EUR
211 114.00
165 600.00
376 714.00
Pašvaldības budžeta 81 172.00
44 400.00
125 572.00
līdzfinansējums,
EUR
Kopā, EUR
292 286.00
210 000.00
502 286.00
Pēc Projekta realizācijas tiks radītas 60 vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādē.
Lai nodrošinātu Projekta realizāciju un savlaicīgu aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanu ir
nepieciešams veikt iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta sesto daļu, Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
5.2.punktu, Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumu Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību
investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” 7.punktu, Ministru kabineta
rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts
budžeta aizdevums”, Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1
Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas
un vides infrastruktūru Rīcības virziena RV5 Izglītība uzdevumu U15 Uzlabot izglītības iestāžu
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes
atzinumu (prot.Nr.5, 35.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns,
E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis,
I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. Ņemt aizņēmumus Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Esošas pirmsskolas izglītības
iestādes “Tornīši” un Allažu pamatskolas izglītības grupu paplašināšana” 376 714 EUR (trīs simti
septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro) apmērā kā aizņēmumu esošas
pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, mazinot bērnu rindu uz vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs.
2. Aizņēmumu izņemt vidējā termiņā.
3. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi;
4. noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2022.gada maija mēnesi;
5. aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6. Domes lēmums stājas spēkā pēc Ministru kabineta rīkojuma “Prioritāro pašvaldību iesniegto
investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas
izglītības iestādes paplašināšanai sarakstā” spēkā stāšanās.
48.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”
Ziņo : Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Debatēs izsakās E.Viļķina.
Dome konstatē:
1. 2018.gada 14.jūnijā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”
(prot.Nr. 9, 22.§), paredzot īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.
gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos Siguldas novada pašvaldībai paredzētos sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus; sadarboties ar citām pašvaldībām
un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
(Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. Tika uzdots Sociālajam dienestam sadarbībā ar Teritorijas
attīstības pārvaldi un Būvniecības kontroles nodaļu izstrādāt darba uzdevumu (ietverot ēkas
projektēšanu un teritorijas labiekārtošanu) tehniskā projekta izstrādei ,,Grupu māju” pakalpojuma
infrastruktūras izveidei 16 personām un ,,Atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūras izveidei ES
struktūrfondu projekta īstenošanas ietvaros.
2. 2019.gada 21.februārī Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par piedalīšanos projektā “Grupu
mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un
finansējuma piešķiršanu” (prot. Nr. 10, 4.§), paredzot projektam “Grupu mājas būvniecība sociālo un
atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” nepieciešamo līdzfinansējumu 12%
apmērā jeb 66 204.28 EUR un priekšfinansējumu 10% apmērā jeb 55 170.23 EUR no kopējās projekta
attiecināmo izmaksu summas, projekta kopējā summa 551 702.31 euro.
3.2019.gada 11. jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas
būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma
piešķiršanu” (prot.Nr. 10, 4.§) paredzot snieguma rezerves finansējuma ERAF daļas priekšfinansējumu
5,66% apmērā jeb 33 455,52 EUR, projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 12% apmērā jeb
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70 927,42 EUR un priekšfinansējumu 10% apmērā jeb 59 106,18 EUR no kopējās projekta attiecināmo
izmaksu summas jeb 591 061,75 EUR.
4.Saskaņā ar 2019.gada 17.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Siguldas novada
pašvaldību noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1/19/I/015
“Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un
2020.gada 11.maijā parakstītajiem Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/015 grozījumiem Nr.1, projekta
attiecināmie izdevumi ir 591 061,75 EUR, no kā ERAF finansējums ir 85 % no attiecināmajiem
izdevumiem, nepārsniedzot 502 402,48 EUR; valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 3% no
attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 17 731,85 EUR; pašvaldības finansējums ir 12,00 % no
attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 70 927,42 EUR.
5. Projekta budžetā paredzētas aprīkojuma un iekārtu izmaksas 25 781 EUR apmērā ar PVN, būvniecības
izmaksas 565 230,75 EUR apmērā ar PVN un informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas 50 EUR
apmērā ar PVN. Būvniecības izmaksas ietver projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības un
būvdarbu izmaksas.
6. 2020.gada 5.martā tika izsludināts iepirkums “Grupu mājas un atelpas brīža jeb īslaicīgā sociālās
aprūpes centra projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Saules ielā 6B, Siguldā” ar prognozēto
līgumcenu 500 000 EUR apmērā. Saņemtais lētākais atbilstošais pretendentu piedāvājums 699 260.92
euro (bez PVN). 2020.gada 15.maijā Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma
lēmumu pārtraukt iepirkumu bez rezultāta, jo zemākā piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz projektā
paredzēto finansējumu.
7. Lai īstenotu 2019.gada 17.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Siguldas novada
pašvaldību noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1/19/I/015
un piesaistītu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus Siguldas novada Attīstības programmas
2018.-2024.gadam Investīciju plānā paredzētajam projektam “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, ir nepieciešams lemt par finansējuma palielināšanu,
paredzot projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai prognozēto līgumcenu 700 000 euro (bez
PVN) un būvuzraudzībai 21 000 euro (bez PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3. punktu, 15.panta pirmās
daļas 7. punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 36.§),
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts,
I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers), pret – nav, atturas – 1
(I.Zagorska), dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos
projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā”
un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.10, 4.§), izsakot tā lemjošās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Paredzēt kopējo finansējumu 898 241 euro apmērā un ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā. ”
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49.§
Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pašvaldības dome izdod iekšējos
normatīvos aktus pati pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 37.§), atklāti balsojot, ar 14 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Par Siguldas novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” (lēmuma pielikumā);
2. noteikt, ka iekšējie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.
50.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Lai uzlabotu pašvaldības administrācijas struktūrvienībām noteikto funkciju izpildi un pilnveidotu
darba organizāciju, nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības amatu sarakstā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un
3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 ,,Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 21.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 38.§), atklāti balsojot,
ar 14 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis,
E.Gruzniņa, K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas –
nav,dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma “Par Siguldas novada
pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 33.§) pielikumā “Siguldas novada
pašvaldības amatu saraksts un amatu klasifikācija” šādus grozījumus:
1.1. izteikt sadaļas “Pārvalde” 6.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi

Profesijas
klasifikatora
kods

Amata
vienības

6.

Domes sekretārs

3343 49

1

Amata saime

18.3.
Dokumentu
pārvaldība

60

Amata
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Maksimālā
mēnešalga,
EUR

III

8

1093

2. Personāla nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Siguldas novada pašvaldības administrācijas
personāla sarakstā.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020.gada 15.jūnijā.
51.§
Par finansējuma piešķiršanu džudo
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Džudo klubs SIGULDA”, reģistrācijas Nr. 40008182203,
juridiskā adrese Apes iela 12-9, Alūksne, Alūksnes novads, ar lūgumu piešķirt finansējumu biedrības
audzēkņu mācību- treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās un sporta inventāra iegādei. Biedrība
nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas īstenošanu Siguldas
novadā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības izsniegtu licenci. 2020.gadā plānotais finansējums
džudo 2550,00 EUR.
Izvērtējot iesniegumu, tiek secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
7.septembra iekšējo noteikumu Nr.4 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” (prot.Nr.16, 2.§) 15.2.2.1. apakšpunkta nosacījumiem.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 31.pantu un 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu Nr.4
„Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot.
Nr.16, §2) 3.1 punktu, 15.2.2.1. apakšpunktu, 16., 22., un 32. punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm par
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, K.Leitāne,
Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – nav, atturas – 1 (I.Ozoliņa), nepiedalās
-1 (I.Alksnis), dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Džudo klubs SIGULDA”, reģistrācijas Nr. 40008182203, juridiskā
adrese Apes iela 12-9, Alūksne, Alūksnes novads, 2550,00 EUR apmērā biedrības bērnu un
jauniešu mācību-treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās un sporta inventāra iegādei
2020. gadā no 2020.gada plānotā pašvaldības finansējuma džudo;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Džudo klubs SIGULDA”, reģistrācijas Nr. 40008182203, juridiskā
adrese Apes iela 12-9, Alūksne, Alūksnes novads, par piešķirtā finansējuma izlietošanu;
3. par līguma izpildi atbildīgo noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z.Abzaloni.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.50
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(paraksts)
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Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(paraksts)

Anna Kalniņa

APSTIPRINU:

Deputāti:

(paraksts)

I.Alksnis

(paraksts)

R.Ādamsons

(paraksts)

Ņ.Balode

(paraksts)

D.Dukurs

(paraksts)

E.Gruzniņa

(paraksts)

R.Kalvāns

(paraksts)

K.Leitāne

(paraksts)

I.Ozoliņa

(paraksts)

L.Sausiņa

APSTIPRINU:

Deputāti:
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(paraksts)

J.Strautmanis

(paraksts)

E.Viļķina

(paraksts)

I.Zagorska

(paraksts)

J.Zilvers
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