Novada domes ārkārtas sēdes protokols
2009.gada 1.jūlijā

Siguldā

Nr.16

Sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par Saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
Par Allažu pagasta un Siguldas novada domes budžetu apvienošanu.
Par Siguldas novada priekšsēdētāja un deputātu darba samaksu.
Par grāmatvedības uzskaiti.
Par Siguldas novada domes administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
Par Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā norādīto izglītības reģionālā
līmeņa funkciju deleģēšanu reorganizējamās Rīgas rajona pašvaldības
administrācijas izglītības un kultūras pārvaldei.

Sēdi vada:
Siguldas novada domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Piedalās deputāti:
Verners Bērziņš, Jolanta Borīte, Dainis Dukurs, Aivars Jakobsons, Jānis Kiršteins,
Māris Malcenieks, Jānis Odziņš, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Ainars Vāgners, Eva
Viļķina, Andris Zaviļeiskis, Jānis Zilvers, Guntars Zvejnieks
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Attīstības pārvaldes projektu vadītāja I.Barisa, Kancelejas vadītāja S.Marhele, Būvvaldes
vadītāja R.Bete, Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja D.Indzere, juriste J.Zarandija, jurists
A.Vecvanags, Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila, ekonomiste A.Strautmane, galvenā
grāmatvede D.Spriņķe, Attīstības pārvaldes vadītāja I.Zālīte, Sporta un tūrisma pārvaldes
vadītāja Z.Abzalone, izpilddirektore Inese Zīle
Preses pārstāvji:
Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: kancelejas vadītājas vietniece A.Šūmane

Sēdi sāk plkst.15.30
1.§
Par Saistošo noteikumu
„Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Juriste J.Zarandija
J.Zarandija informē par nelieliem precizējumiem nolikumā.
Debatēs piedalās deputāti V.Bērziņš, M.Malcenieks, J.Zilvers, A.Zaviļeiskis.
Deputāts M.Malcenieks ierosina rediģēt nolikuma 73.punktu, to precizējot, lai redakcija būtu
skaidra un nepārprotama. J.Zilvers ierosina izteikt 73.punktu šādā redakcijā: „Domes
deputāti pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta domes sēžu zālē Pils ielā 16, Siguldā,
kā arī pagastu pārvaldēs”. Deputāti atbalsta šādu priekšlikumu. Citu priekšlikumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina,
A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
2. Saistošos noteikumus Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošiem 07.09.2005. saistošos
noteikumus Nr.13 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.17, §26), ar
grozījumiem, kas izdarīti 30.07.2008.
4. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošiem 30.08.2005. saistošos
noteikumus Nr.2 „Allažu pagasta pašvaldības nolikums”, ar grozījumiem, kas izdarīti
21.09.2006., 18.01.2007., 22.11.2007. un 22.05.2008.

2.§
Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu
paraksta tiesībām
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 4.punktu, 25.panta pirmo
daļu un Siguldas novada pašvaldības nolikuma 13.4. un 15.1.punktu, atklāti balsojot, ar 15
balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks,
U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis,
J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt, ka Siguldas novada domē no 2009.gada 1.jūlija pirmā paraksta tiesības ir:
1.1. novada domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam,
1.2. priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Zilveram.
2. Noteikt, ka Siguldas novada domē otrā paraksta tiesības ir:
2.1. Finanšu pārvaldes vadītājai, galvenajai grāmatvedei Dacei Spriņķei,

2.2. Finanšu pārvaldes vadītājas prombūtnes laikā galvenās grāmatvedes vietniecei Aijai
Ozoliņai.

3.§
Par Allažu pagasta un Siguldas novada domes budžetu apvienošanu
Ekonomiste A.Strautmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš,
J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš,
L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apvienot vietējo pašvaldību Allažu pagasta un Siguldas novada budžetus.
2. Finanšu pārvaldei līdz 9.jūlijam izstrādāt novada pašvaldības 2009.gada budžeta
projektu un iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā.
3. Finanšu komitejai līdz 13.jūlijam sagatavot novada pašvaldības 2009.gada budžeta
projektu izskatīšanai novada domes sēdē.
4.§
Par Siguldas novada priekšsēdētāja un deputātu darba samaksu
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Debatēs piedalās deputāti J.Odziņš, V.Bērziņš, J.Zilvers, J.Strautmanis, G.Zvejnieks,
D.Dukurs
D.Spriņķe lūdz izslēgt no lēmuma projekta 1. un 2.punkta izslēgt vārdus „bez nodokļu
nomaksas”. Priekšlikums tiek atbalstīts.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un
13.punktu un 63.panta trešo daļu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt Siguldas novada domes priekšsēdētāja mēneša amatalgu LVL 1732,- apmērā,
nosakot nepilnu darba laiku 34 stundas nedēļā.
2. Noteikt Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēneša amatalgu LVL 1600,apmērā, nosakot nepilnu darba laiku 34 stundas nedēļā.
3. Noteikt Siguldas novada domes deputātiem atlīdzību par piedalīšanos domes sēdēs un
citu deputātu pienākumu pildīšanu:
3.1. par gatavošanos un piedalīšanos domes un komiteju sēdēs:
3.1.1. deputātam – komitejas priekšsēdētājam –170,- LVL un 34,- LVL par
domes sēdi;
3.1.2. pārējiem deputātiem par domes sēdi – 34,- LVL;
3.1.3. pārējiem deputātiem par komitejas sēdi – 30,- LVL.

5.§
Par grāmatvedības uzskaiti
Galvenā grāmatvede D.Spriņķe
Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmo daļu un otro daļu, ņemot vērā
MK 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju” un 2005. gada 15.novembra noteikumus Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte,
D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa,
J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Noteikt, ka Siguldas novada pašvaldībā ieviešama centralizēta novada grāmatvedības
uzskaites sistēma.
2. Grāmatvedības uzskaitē Siguldas novadā izmantot grāmatvedības programmatūru
„Horizon”, Nekustamā īpašuma nodokļu uzskaitē izmantot programmatūru „ZZ dati”.

6.§
Par Siguldas novada domes administrācijas nolikuma apstiprināšanu
Jurists A.Vecvanags
A.Vecvanags informē par nelieliem precizējumiem nolikumā.
Lai noteiktu Siguldas novada domes administrācijas organizatorisko struktūru, tās
funkcijas un kompetenci, kā arī atsevišķus darba organizācijas jautājumus, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par
(V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs, A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics,
J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis, A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers,
G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
Apstiprināt Siguldas novada domes administrācijas nolikuma projektu.
7.§
Par Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā norādīto izglītības reģionālā
līmeņa funkciju deleģēšanu reorganizējamās Rīgas rajona pašvaldības administrācijas
izglītības un kultūras pārvaldei
Jurists A.Vecvanags
Debatēs piedalās L.Sausiņa, V.Bērziņš
Lai nodrošinātu izglītības reģionālā līmeņa funkciju koordinācijas nepārtrauktību,
saskaņā ar Rīgas rajona padomes reorganizācijas plānu un Rīgas rajona padomes sēdes
19.06.2009. lēmumu Nr.6 „Par reģionālo izglītības funkciju deleģēšanu Rīgas rajona padomes
Izglītības un kultūras pārvaldei”, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pārejas
noteikumu 14.punkta 2.apakšpunktu un 25.punktu, „Rajona pašvaldību reorganizācijas
likuma” 8. un 16. pantu, atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (V.Bērziņš, J.Borīte, D.Dukurs,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, M.Malcenieks, U.Mitrevics, J.Odziņš, L.Sausiņa, J.Strautmanis,
A.Vāgners, E.Viļķina, A.Zaviļeiskis, J.Zilvers, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:

Deleģēt reorganizējamās Rīgas rajona pašvaldības administrācijai Izglītības un
kultūras pārvaldei Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 16.,19.,24.,26.,27. punktā, 46., 47., pantā
un Vispārējas izglītības likuma 54.pantā norādītās izglītības reģionālās līmeņa funkcijas līdz
2009.gada 31.decembrim, apstiprinātā Rīgas rajona padomes budžeta 2009.gadam ietvaros.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.00.
Nākošā kārtējā domes sēde 2009.gada 15.jūlijā plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

A.Šūmane

