Siguldas novada pašvaldības domes
ārkārtas sēdes protokols
Zinātnes ielā 7, Siguldā
2020. gada 29. septembrī

Nr. 11

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ivo Alksnis, Reinis Ādamsons, Ņina Balode, Dainis Dukurs, Elīna Gruzniņa, Rūdolfs
Kalvāns, Katrīna Leitāne, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Inese Zagorska, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Jānis Zilvers (nezināmu iemeslu dēļ), Indra Ozoliņa (nezināmu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J.Zarandija, Juridiskās pārvaldes
vadītāja T.Krūmiņa, Juridiskās pārvaldes juriste A.Kalniņa, vecākais datortīklu administrators Dz.Strads,
Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja S.Brikmane
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 8.15
Sēde atklāta plkst. 8.15
Darba kārtība:
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas
novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu pasākumā “Gada
balva izglītībā 2020”.
3. Par sadarbības līguma “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību
sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos
aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” slēgšanu.
4. Par Siguldas novada pašvaldības apņemšanos administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
sagatavot kopīga jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projektu.
5. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem
apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
6. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem
apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas
profesionālās ievirzes pedagogiem.
7. Par kārtību, kādā sadala 2020. gada 4 mēnešiem valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada
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pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
8. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas
iestāžu vadītājiem 2020./2021. mācību gadam.
1 .§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
25.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.46, 1.§) ar priekšlikumu par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža
iela 54, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu un Siguldas novada pašvaldības
domes 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Pulkveža
Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.9, 22.§), Siguldas novada
pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra sēdes lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanu” (prot.Nr.9, 22.§)
pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54,
Sigulda, Siguldas nov., - atsavināšanas paziņojums”” (prot.Nr.10, 28.§) un 2020.gada 7.septembra
[M.B.] un [I.B.] iesniegumu (reģ.Nr.1.3.10-1/2851), dome konstatē:
1. saskaņā ar atsavināmā objekta nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 54, Siguldā, Siguldas
novads, atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanu”
(prot.Nr.9, 22.§)”, pirmpirkumtiesīgās personas – nekustamā ēku (būvju) īpašuma Pulkveža
Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.[numurs], kopīpašnieces [M.B.] un
[I.B.] realizēja savas pirmpirkuma tiesības, katra ½ domājamās daļas apmērā;
2. atsavināmā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr.8015 003 1936 nosacītā cena noteikta 16 500 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro
nulle centi);
3. pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu 2020.gada 18.septembrī Siguldas
novada budžeta kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, tika
iemaksāta pirkuma maksa par nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr.8015 003 1936, 100% apmērā 16 500 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci
simti euro nulle centi).
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 2¹.panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta pirmo, otro un
ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 29.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.11,
1.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons, Ņ.Balode, D.Dukurs, E.Gruzniņa,
R.Kalvāns, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Zagorska, M.Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra Nr.8015 003 1936, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 003 1936) 1265 m2
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platībā, atsavināšanas procesu par labu kopīpašniecēm [M.B.] un [I.B], katrai ½ domājamās
daļas apmērā;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar [M.B.] un [I.B.], katrai ½ domājamās daļas apmērā;
3. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz [M.B.] un [I.B.] vārda, izslēgt no Siguldas
novada pašvaldības bilances zemes vienību Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8015 003 1936.
2. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu
pasākumā “Gada balva izglītībā 2020”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā 2020” vērtēšanas komisija saskaņā ar
2020.gada 22.septembra komisijas sēdes protokolu Nr.1 ierosina Siguldas novada pašvaldības konkursa
“Gada balva izglītībā 2020” apbalvošanas ceremonijā apbalvot ar Siguldas novada pašvaldības Atzinību
– ilggadējus skolotājus:
1) Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un rasēšanas
skolotāju [E.S.];
2) Allažu pamatskolas matemātikas un fizikas skolotāju [V.B.].
Skolotājs [E.S.] Siguldas 1.pamatskolā strādāja no [..].gada līdz [..].gadam – kopumā 26 gadus;
Siguldas Valsts ģimnāzijā – no [..]. līdz [..]. gadam, kad devās pensijā. Skolotāja audzēkņi Skolotājs ilgus
gadus godprātīgi un mērķtiecīgi organizējis mācību procesu, ar panākumiem motivējis skolēniem izzināt
un pētīt. Skolotāja audzēkņi regulāri ieguvuši godalgotas vietas Rīgas rajona un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs matemātikā un fizikā. [E.S.] Siguldas 1.pamatskolā vadījis arī fotopulciņu. Ilgus gadus bijis
Siguldas 1.pamtskolas arodorganizācijas priekšsēdētājs, aktīvi iesaistījies un iesaistījis kolēģus izglītības
sistēmas attīstībai aktuālu jautājumu apspriešanā un ieviešanā skolas ikdienas darbā. [E.S.] vēl joprojām
ir aktīvs sabiedriskajā dzīvē, dzied Kultūras centra “Siguldas devons” senioru ansamblī “Saltavots”,
2019.gadā aktīvi piedalījās grāmatas par skolas vēsturi sagatavošanā un izdošanā, meklēja informāciju,
apkopoja fotomateriālus.
Skolotāja [V.B] Allažu pamatskolā par fizikas un matemātikas skolotāju strādāja 47 gadus – no [..].
līdz [..].gadam. Daudzus gadus [V.B.] bijusi arī direktora vietniece mācību darbā. Visu savu neizsīkstošo
enerģiju un zināšanas skolotāja atdevusi Allažu pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem.
Skolotājas [V.B.] audzēkņi ilgus gadus starpnovadu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas gan
matemātikā, gan fizikā, arī valsts fizikas olimpiādēs saņemtas daudzas atzinības. Skolotāja vienmēr
atbalstījusi dažādu izglītības novitāšu ieviešanu skolā, ar savu darba pieredzi iedvesmojusi kolēģus,
sniedzot metodisku palīdzību – aktīvi iesaistījusies un iesaistījusi kolēģus izglītības sistēmas attīstībai
aktuālu jautājumu apspriešanā un ieviešanā skolas ikdienas darbā.
Apbalvojumu piešķiršanas kārtību regulē Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobrī
apstiprinātais (prot.Nr.14, 10.§) nolikums Nr.10 „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
(turpmāk – Nolikums). Nolikuma 28.punkts nosaka, ka pretendentus Atzinības saņemšanai izvirza
Apbalvojumu komisija vai Nolikuma 1.,2. un 3.pielikumā paredzētajās nominācijās par mūža
ieguldījumu attiecīgā vērtēšanas komisija un apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu. Savukārt Nolikuma 3.pielikuma 19. un 20.punkts nosaka, ka konkursa
nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti ar Pašvaldības apbalvojumu Pateicība vai Nozares apbalvojumu
svinīgajā pasākumā „Gada balva izglītībā”, izņemot nominācijas „Par mūža ieguldījumu izglītībā”
ieguvēju, kurš saņem Pašvaldības apbalvojumu Atzinība. Ikgadējais svinīgais pasākums „Gada balva
izglītībā” notiek katru gadu Skolotāju dienai veltītā pasākumā, un to organizē Izglītības pārvalde
sadarbībā ar Kultūras centru.
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Ievērojot iepriekš minēto, [E.S.] un [V.B.] ieguldījumu izglītības jomā un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, Apbalvošanas komisijas 2020.gada
22.septembra lēmumu (prot.Nr.1, 1.§), kā arī Finanšu komitejas 2020.gada 29.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.11, 2.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons, Ņ.Balode, D.Dukurs,
E.Gruzniņa, R.Kalvāns, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Zagorska,
M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Piešķirt [E.S.] un [V.B.] Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība”
nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā”.
2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumus “Atzinība” [E.S.] un [V.B.] pasniegt
Siguldas novada pašvaldības pasākuma “Gada balva izglītībā 2020” apbalvošanas
ceremonijā 2020. gada 9. oktobrī Kultūras centrā “Siguldas devons”.
3 .§
Par sadarbības līguma “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību
sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar īstenojamo administratīvi teritoriālo reformu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu ar 2021.gada 1.jūliju darbība jāuzsāk jaunveidojamam Siguldas novadam ar
administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilps šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts;
Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts;
Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta.
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkts noteic, ka
pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu,
galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu
kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu
no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību
domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā
ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Tādējādi ar
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2020.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.1.1-11/86 ir
izveidota un darbojas Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību – Siguldas, Inčukalna, Krimuldas
un Mālpils novada pašvaldību apvienotā finanšu komisija (turpmāk – Finanšu komisija).
3. Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumi Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā
novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (MK 577) (spēkā no 2020.gada
19.septembra) nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. MK 577 3.punkts noteic: “Atbildīgā
pašvaldība var pretendēt uz mērķdotācijas saņemšanu (valsts budžeta finansējums līdz 18 750,
00 euro vienam projektam), ja līdz 2020. gada 30. septembrim iesniedz Valsts reģionālās
attīstības aģentūrā (turpmāk – aģentūra) pieteikumu un domes lēmumu par apņemšanos
sagatavot projektu. (..) Projekta izstrādes termiņš ir 2021. gada 1. jūnijs.”. Atbildīgā pašvaldība
saskaņā ar MK 577 ir pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra
datiem uz 2020.gada 1.janvāri (tātad, Siguldas novada pašvaldība).
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4. Sadarbība būtu nepieciešama arī par plānošanas dokumentu izstrādi kontekstā ar Ministru
kabineta noteikumu projektā "Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība" (VSS – 606) paredzēto.
5. Vienlaikus konstatējams, ka Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām
nepieciešams sadarboties arī citos jautājumos, kas izriet no administratīvi teritoriālās reformas.
6. Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā daļa noteic, ka, lai risinātu uzdevumus, kuros ir
ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību
biedrības vai iestāties šādās biedrībās. Minētā likuma 95.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldību
sadarbības līgumi slēdzami pašvaldības budžeta ietvaros, ja ir pieņemts attiecīgs domes lēmums
vai arī to noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības nolikumā.
7. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos administratīvi teritoriālās reformas kontekstā noteikto
nosacījumu izpildi un jaunveidojamās Siguldas novada pašvaldības stratēģisku un ilgtspējīgu
attīstību, nepieciešams vienoties par sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un
sadarbības līgumu.
8. 2020.gada 21.septembrī Finanšu komisija pieņēma lēmumu (prot.Nr.5, 3.§), ar kuru nolēma
atbalstīt Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai, kā arī sadarbības līguma slēgšanu starp Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils
novada pašvaldībām.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 54. un 61.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 29.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 3.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons, Ņ.Balode,
D.Dukurs, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
slēgt sadarbības līgumu “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību
sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” pielikumā pievienotajā redakcijā.
4. §
Par Siguldas novada pašvaldības apņemšanos administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
sagatavot kopīga jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projektu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar īstenojamo administratīvi teritoriālo reformu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu ar 2021.gada 1.jūliju darbība jāuzsāk jaunveidojamam Siguldas novadam ar
administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilps šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts;
Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts;
Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta.
2. Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumi Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā
novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (MK 577) (spēkā no 2020.gada
19.septembra) nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.
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3. MK 577 3.punkts noteic: “Atbildīgā pašvaldība var pretendēt uz mērķdotācijas saņemšanu
(valsts budžeta finansējums līdz 18 750, 00 euro vienam projektam), ja līdz 2020. gada
30. septembrim iesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (turpmāk – aģentūra) pieteikumu
un domes lēmumu par apņemšanos sagatavot projektu. (..) Projekta izstrādes termiņš ir
2021. gada 1. jūnijs.”. Atbildīgā pašvaldība saskaņā ar MK 577 ir pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020.gada 1.janvāri (tātad, Siguldas
novada pašvaldība).
4. MK 577 9.punkts paredz, ka: “9. Projekta izstrādes attiecināmās izmaksas ir personāla
atalgojums (darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un piesaistīto
ekspertu pakalpojumu izmaksas. Projekta izstrādē var iesaistīt apvienojamo pašvaldību
darbiniekus.”.
5. Saskaņā ar MK 577 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) (3.lpp): “Ievērojot
labas pārvaldības principu, atbildīgā pašvaldība var saņemt un administrēt līdzekļus jaunās
administratīvās struktūras izstrādāšanai, bet pašu struktūru izstrādāt un akceptēt uzticēt
apvienojamo novadu deleģētiem pārstāvjiem uz vienlīdzības principiem. Visām iesaistītajām
pašvaldībām ir vienlīdzīgas tiesības iesaistīties projekta izstrādē, pēc iespējas saglabājot
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus un stratēģijas.”.
6. MK 577 10. punkts paredz: “Projektā ietver šādu informāciju:
10.1. apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un
nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojums;
10.2. jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību
un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis jaunizveidotajā
novadā un, ja nepieciešams, arī informācija par kapitālsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un
citu pašvaldības institūciju reorganizāciju;
10.3. jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis;
10.4. jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.”.
7. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkts noteic, ka
pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu,
galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu
kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu
no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību
domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs,
kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Tādējādi ar
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2020.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.1.1-11/86 ir
izveidota un darbojas Siguldas novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada un Mālpils novada
pašvaldību apvienotā finanšu komisija (turpmāk – Finanšu komisija).
8. 2020.gada 21.septembrī Finanšu komisija pieņēma lēmumu (prot.Nr.5, 3.§), ar kuru nolēma
atbalstīt Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai, kā arī sadarbības līguma slēgšanu starp Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils
novada pašvaldībām.
9. 2020.gada 23.septembrī Mālpils novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par sadarbības
līguma noslēgšanu” (prot.Nr.12/1.).
10. 2020.gada 24.septembrī Inčukalna novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu ““Par Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai” slēgšanu” (prot.Nr.15, 10.§).
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11. 2020.gada 25.septembrī Krimuldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros, reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai” (prot.Nr.14, 26.§).
12. 2020.gada 29.septembrī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par sadarbības
līguma “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
mērķu un rīcību sasniegšanai” (prot.Nr.11, 3.§).
13. MK 577 noteiktais valsts budžeta finansējums administratīvās struktūras projekta izstrādei
jāsaņem izmantojot norēķinu kontu Valsts kasē : Saņēmējs: VALSTS KASE; Reģistrācijas Nr.:
90000050138; Konta Nr.: LV43TREL9801367801600; Saņēmēja banka: VALSTS KASE;
Bankas kods: TRELLV22.
14. Pamatojoties uz apvienojamo novadu pašvaldību (Siguldas, Krimuldas, Mālpils un Inčukalna1)
iestāžu un struktūrvienību, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrību un citu pašvaldības institūciju
darbības, lietderības un kompetences, iekšējās kontroles sistēmu darbības izvērtējumu,
jaunveidojamās Siguldas novada pašvaldības efektīvas administratīvās struktūras projekta,
ietverot arī rīcības plānu Projekta ieviešanai, izstrādei Siguldas novada pašvaldība, sadarbībā ar
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.panta pirmās daļas 1.punktu piesaistīs ekspertus, pakalpojuma sniedzējus, kā arī tiks izmantoti
apvienojamo pašvaldību personāla resursi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumu Nr. 577
“Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 3.punktu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 29.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 4.§), atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons, Ņ.Balode, D.Dukurs, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, K.Leitāne,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Zagorska, M.Zīverts) , pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Siguldas novada pašvaldība apņemas saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu regulējošajiem
normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumiem
Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts
mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei”, iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) pieteikumu valsts
mērķdotācijas 18 750 euro saņemšanai no valsts budžeta kopīga jaunveidojamā Siguldas novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei (turpmāk - Pieteikums), un Siguldas
novada pašvaldībai sadarbojoties ar Inčukalna, Krimuldas un Mālpils pašvaldībām, sagatavot
kopīga jaunveidojamā Siguldas novada administratīvās struktūras projektu, tajā skaitā kopīgi ar
iesaistītajām pašvaldībām veicot iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās
daļas 1.punktu.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - Likums) pārejas notekumu 14. punkta 1) apakšpunkts paredz: “No 2021.
gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim: 1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu;”, Likuma
pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 32.punkts paredz Vangažu pilsētu kā
jaunveidojamā Ropažu novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo teritoriālā iedalījuma vienību.
1
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2. Noteikt Siguldas novada pašvaldības izpilddirektori J. Zarandiju par atbildīgo par Pieteikuma
iesniegšanu Aģentūrai valsts mērķdotācijas saņemšanai kopīga jaunveidojamās Siguldas novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.
5. §
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās
ievirzes pedagogiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba
samaksas noteikumi’’8.punktu, 32.1.2.apakšapakšpunktu un 1.pielikumu (4.tabula), likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
29.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 5.§), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons,
Ņ.Balode, D.Dukurs, R.Kalvāns, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina,
I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (E.Gruzniņa), dome nolemj:
1. noteikt no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto profesionālās ievirzes
izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogu
mēneša darba algas likmi no 2020.gada 1.septembra no 790,00EUR līdz 830,00EUR atbilstoši
izglītības iestādē izstrādātajiem kritērijiem par pedagogu algas likmes palielināšanu, kas
saskaņoti ar pašvaldības izpilddirektori, izvērtējot katra pedagoga darba intensitāti un personīgo
ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā;
2. noteikt profesionālās ievirzes izglītības mūzikā, mākslā un dejā pedagogiem darba slodzi 30
stundas nedēļā, tajā skaitā – 28 mācību stundas un 2 stundas citu pienākumu veikšanai (nodarbību
sagatavošana, sagatavošana izstādēm, koncertiem, konkursiem un kolektīvai muzicēšanai,
izglītojamo pavadīšana dalībai pasākumos, metodiskais darbs izglītības iestādē un citas ar
izglītības iestādes attīstību saistītas darbības);
3. izglītības iestādes vadītājam nodrošināt pedagogu darba samaksas sadali pašvaldības piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
ievērojot šī lēmuma 1. un 2.punktā minētos nosacījumus;
4. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra lēmumu
“Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās
ievirzes pedagogiem”(prot.Nr.2, 18.§).
6. §
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba
samaksas noteikumi’’ 8.punktu, 32.1.3.apakšapakšpunktu un 1.pielikumu (4.tabula), likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
29.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 6.§), atklāti balsojot ar 13. balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons,
Ņ.Balode, D.Dukurs, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
E.Viļķina, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. noteikt no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto profesionālās ievirzes
izglītības iestādes Siguldas sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogu mēneša darba algas
likmi no 2020.gada 1. septembra no 790,00 EUR līdz 830,00 EUR atbilstoši izglītības iestādē
izstrādātajiem kritērijiem par pedagogu algas likmes palielināšanu, kas saskaņoti ar pašvaldības
izpilddirektori, izvērtējot katra pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības
iestādes attīstībā;
2. noteikt profesionālās ievirzes izglītības sporta pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā, tajā
skaitā – 28 mācību treniņu nodarbības (tai skaitā dalība sacensībās) un 2 stundas citu pienākumu
veikšanai (nodarbību sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai sacensībās, metodiskais darbs
izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības);
3. izglītības iestādes vadītājam nodrošināt pedagogu darba samaksas sadali pašvaldības piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
ievērojot šī lēmuma 1. un 2. punktā minētos nosacījumus;
4. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra lēmumu
“Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes
pedagogiem”(prot.Nr.2, 19.§).
7. §
Par kārtību, kādā sadala 2020. gada 4 mēnešiem valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu
darba samaksai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ievērojot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegto aprēķinu par valsts budžeta
mērķdotāciju sadalījumu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai par
periodu no 2020. gada 1. septembra līdz 2020.gada 31. decembrim, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 29.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs” 12. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta ievaddaļu, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 29.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.11, 7.§), lai
nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem atbilstošu darba samaksu no
2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I.Alksnis,
R.Ādamsons, Ņ.Balode, D.Dukurs, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2020.gada
1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu, tai skaitā logopēdu, darba samaksai 183316,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs uz 2020.gada 1.septembri.
2. Šī lēmuma 1.punktā paredzētās mērķdotācijas sadalījums:
Izglītības iestāde
Kopā iestādei EUR
1.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte”
31084
1.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”
37860
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
3.

4.

5.

6.

7.

Pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
Pirmsskolas izglītības iestādei „Ieviņa”
Pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”
Pirmsskolas izglītības iestādei „Tornīši”
Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām
Mores pamatskolas pirmsskolas izglītības grupai

20172
23380
20552
33728
8908
7632
183316
valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās
ir speciālās pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības, garīgās
veselības traucējumiem, no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim 1904,00 EUR
(tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), piešķirt pirmsskolas izglītības
iestādei “Pasaciņa”.
valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2020.gada
1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai 1364624,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz
2020.gada 1.septembri.
šī lēmuma 4.punktā paredzētās mērķdotācijas sadalījums:
Izglītības iestāde
Kopā iestādei EUR
3.1. Allažu pamatskolai
63632
3.2. Mores pamatskolai
93956
3.3. Laurenču sākumskolai
167392
3.4. Siguldas 1.pamatskolai
239332
3.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
476404
3.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
323908
1364624
valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības
pedagogu daļējai darba samaksai no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim
75872,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt saskaņā ar
Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas
sēdes 2020.gada 28.septembra lēmumu;
šī lēmuma 6.punktā paredzētās mērķdotācijas sadalījums:
Izglītības iestāde
Kopā iestādei EUR
4.1. Allažu pamatskolai
5176
4.2. Mores pamatskolai
3141
4.3. Laurenču sākumskolai
7939
4.4. Siguldas 1.pamatskolai
10023
4.5. Siguldas pilsētas vidusskolai
20205
4.6. Siguldas Valsts ģimnāzijai
11349
4.7. Siguldas Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”
3922
4.8. Siguldas Sporta skolai
785
4.9. Siguldas novada Jaunrades centram
13332
KOPĀ
75872

8. Vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem vispārējās pamata un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksa aprēķināma piešķirtās valsts budžeta
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mērķdotācijas finansējuma ietvaros, atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
9. Izglītības pārvaldei 20 darbdienu laikā nodrošināt informācijas par piešķirtās mērķdotācijas
apjomu katrā izglītības iestādē ievadīšanu Ministru kabineta sistēmā.
8. §
Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu
vadītājiem 2020./2021. mācību gadam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6.punktu un 9.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, kurā noteikts, ka iestādes
vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai var izlietot ne vairāk kā 15% no piešķirtās valsts
mērķdotācijas, Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra nolikuma „Par atlīdzību un
sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” (prot. Nr.2, 15.§) 50.punktu, 28.09.2020. Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atlīdzības noteikšanas darba grupas sanāksmes protokolu
Nr.2, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un ievērojot Ministru kabineta
2010.gada 20.novembra noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 29.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.11, 8.§), atklāti balsojot
ar 11 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons, D.Dukurs, E.Gruzniņa, K.Leitāne, U.Mitrevics, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Zagorska, M.Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 2 (Ņ.Balode,
R.Kalvāns), dome nolemj:
1. noteikt mēnešalgas Siguldas novada pašvaldības:
1.1. pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. interešu izglītības iestādes “Siguldas novada Jaunrades centrs” direktoram saskaņā ar
3.pielikumu;
1.4. pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem saskaņā ar 4.pielikumu;
2. lēmuma 1.punktā noteiktās mēnešalgas piemērojamas no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada
31.augustam.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 8.30
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2020. gada 15. oktobrī plkst. 16.00
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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