SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
2020.gada 17.decembrī

Nr.15

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, Indra Ozoliņa, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina,
Inese Zagorska, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa,
izpilddirektore J. Zarandija, Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča, Finanšu pārvaldes galvenā
ekonomiste A. Strautmane, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, vecākais datortīklu
administrators Dz. Strads
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmo un otro daļu un Siguldas novada
pašvaldības 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr. 20 “Siguldas novada pašvaldības
nolikums” 64.2 un 87.punktu, domes sēde norisinās attālināti, izmantojot videokonferences režīmu
un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēde atklāta plkst.15.08
Darba kārtība:
1. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu
finansējumam 2021. gadam.
2. Par atjaunoto iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un
izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
5. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un
domes deputātu atlīdzību 2021. gadā.
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā
“Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§).

10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada
1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības dalību zivsaimniecības attīstība fonda projektā
“Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” un par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2020. gadā.
14. Par zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13,
Sigulda, Siguldas novads apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
15. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu.
16. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu.
17. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu.
18. Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu.
19. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
20. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
21. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
22. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu.
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 18.jūnija
lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma
2.apakšpunktā (prot. Nr.18, 1. §).
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija
lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma
11.apakšpunktā (prot. Nr.11, 2. §).
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 30.jūlija
lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma
9.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1. §).
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija
lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma
13.apakšpunktā (prot. Nr.11, 1. §).
27. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
29. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu.
30. Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam
apstiprināšanu.
31. Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs”
dibināšanai.
32. Par “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020.
līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Upeņu iela 4, Sigulda,
Siguldas novads – atsavināšanu.
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35. Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas
termiņu pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu.
36. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolas nolikumā.
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas Jaunās pils Salona
izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
39. Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla
organizēšanā.
40. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Silciema iela 75, Egļupe, Allažu
pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
41. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā
Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”.
42. Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma
apstiprināšanu.
43. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora iecelšanu
amatā.
44. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
45. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
46. Par Dabas aizsardzības pārvaldes apstrīdējumu.
47. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” apstiprināšanu.
48. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.16/2019
“Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem
sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
49. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
50. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
51. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu.
52. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas
novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu.
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas
novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu.
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu”
(prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu.
55. Par preskonteineros ievietojamo nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu
maksas noteikšanu.
56. 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.
57. Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu.
58. Par 2016.gada 25.janvāra nomas līguma Nr.SAA002/2016 ar Dabas aizsardzības
pārvaldi pagarināšanu.
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Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 1 (vienu) papildjautājumu: Nr.59 “Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par
atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros” (prot.Nr.16, 1.§).
Atklāti balsojot ar 12 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 1 (vienu) papildjautājumu:
59. Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo
ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”
(prot.Nr.16, 1.§).
1. §
Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu
finansējumam 2021. gadam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Atbilstoši 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” (prot. Nr.16, 2.§), turpmāk tekstā – noteikumi, Sporta pārvalde ir saņēmusi sešu pasākumu
pieteikumus, kuru norise plānota vai plānots uzsākt 2021. gada janvārī, (turpmāk – Pasākumi):
1. Eiropas čempionāts un Pasaules kausa posms kamaniņu sportā 4.-10.janvāris;
2. Vilciņa kauss kalnu slēpošanā "Kūku mači"17.janvāris;
3. Latvijas kausa posmi kalnu slēpošanā 29.-31.janvāris un 26.- 28.februāris;
4. Fischer balvu izcīņa kalnu slēpošanā 23.-24.janvāris un 20.-21.februāris;
5. Triāla sacensības “Siguldas kauss” 30.janvāris, 27.februāris un 27.marts.
6. Skriešanas sacensības “Noskrien ziemu” Siguldas posms 2021. gada janvārī.
Lai varētu savlaicīgi noslēgt sadarbības līgumus ar Pasākumu organizatoriem, nepieciešams
Siguldas novada pašvaldības domes lēmums par šo Pasākumu finansējuma iekļaušanu 2021. gada
Siguldas novada pašvaldības budžetā. Pasākumu norises laiki var tikt mainīti ziemas pasākumiem
nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē vai, ja pasākums sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās
drošības pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanas dēļ tiek pārcelts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” (prot.Nr.16, 2.§) 45. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 3.§) un Finanšu komitejas 2020.gada
17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 1.§), atklāti balsojot ar 11 balsīm par (I. Alksnis, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nebalso – 1 (R. Ādamsons), dome nolemj:
1. atbalstīt finansējuma piešķiršanu sekojošu pasākumu organizēšanai, kuru norise plānota
vai plānots uzsākt 2021. gada janvārī:
1.1. Eiropas čempionāts un Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, organizators biedrība
“Latvijas Kamaniņu sporta federācija” 15 000,00 EUR;
1.2. Vilciņa kauss kalnu slēpošanā "Kūku mači", organizators biedrība "Sporta klubs
“Virsotne"” 800,00 EUR;
1.3. Latvijas kauss kalnu slēpošanā 1. un 2. posms, organizators biedrība “Latvijas
Slēpošanas federācija” 8240,00 EUR;
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1.4. Fischer balvu izcīņa kalnu slēpošanā, organizators biedrība "SK Pantera" 2992,00
EUR;
1.5.Triāla sacensības “Siguldas kauss”, organizators biedrība "Siguldas Triāla klubs
“Minimoto”" 300,00 EUR.
1.6. Skriešanas sacensības “Noskrien ziemu” Siguldas posms, organizators biedrība
"Pieliec soli" 999,40 EUR.
2. Pasākumu organizēšanas finansējumu paredzēt Siguldas novada pašvaldības 2021. gada
budžetā.
3. Pasākumu norises laiki var tikt mainīti ziemas pasākumiem nelabvēlīgu laika apstākļu
ietekmē vai, ja pasākums sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības
pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanas dēļ tiek pārcelts, vai citu pamatotu
iemeslu dēļ.
4. Līgumi par finansējuma piešķiršanu Pasākumu organizēšanu slēdzami ne ātrāk kā vienu
kalendāro mēnesi pirms plānotās pasākuma norises uzsākšanas, ja attiecīgajā brīdi
Pasākumu norise ir iespējama, saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem COVID-19
izplatības ierobežošanai.
2. §
Par atjaunoto iekšējo noteikumu “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un
izmantošanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Lai aktualizētu Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra iekšējos
noteikumus “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un izmantošanas kārtība” (prot.Nr.17,
29.§), saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 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” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 32.panta pirmo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra
noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 2.§), atklāti balsojot ar 11
balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa,
J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (K. Leitāne), dome
nolemj:
1. apstiprināt iekšējos noteikumus “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un
izmantošanas kārtība” saskaņā ar pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. atzīt par juridisko spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
28.septembra iekšējos noteikumus “Mobilo tālruņu un mobilo sakaru piešķiršanas un
izmantošanas kārtība” (prot.Nr.17, 29.§).
[..]
3. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Siguldas novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos
aktos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
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pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājiem — ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, komiteja konstatē, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” (turpmāk tekstā - Izdevums) publicētas ziņas par šādu juridisko personu
izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:
SIA “ABMARK”, reģ.nr. 40003714329, 30.08.2018.uzsākta nekustamā īpašuma nodokļa
parādu piedziņa - lēmums Nr.4.32.5./53. Nolēmums tika izpildīts. Pamatojoties uz 11.10.2018.
lēmumu lietā Nr.C74023318 SIA “ABMARK”, reģ.nr. 40003714329, īpašumtiesības uz konkrēto
nekustamo īpašumu izbeigušās. 18.09.2019.nosūtīts atgādinājums par parāda esamību.
18.10.2019. Izdevumā publicēta ziņa par SIA “ABMARK”, reģ.nr. 40003714329, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 02.12.2019. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2019.gada 2.decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/144713, ar kuru
nolemts izslēgt SIA “ABMARK”, reģ.nr. 40003714329, no komercreģistra.
Iepazīstoties un pārbaudot lietas apstākļus, dome secina, ka minētās juridiskās personas
nekustamā īpašuma nodokļu parāds ir dzēšams. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 3.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis,
R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa,
J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Dzēst neatgūto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu SIA
“ABMARK”, reģ.nr. 40003714329, pamatparāds 15,93 EUR, nokavējuma nauda uz 2020.gada
4.decembri, 5,21 EUR, kopā 21,14 EUR (divdesmit viens euro un 14 centi) apmērā.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina
palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
3. Publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
4. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzēšanu fiziskām personām, kurām ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process,
dome konstatē:
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1. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Siguldas novada
pašvaldība veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
2. Maksātnespējas likuma 73.panta pirmā daļa nosaka, ka kreditoru prasījumi pret
parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Šī panta
otrajā daļā noteikts, ja kreditors nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu
iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav
ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par
parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā
likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.
3. Maksātnespējas likuma 141.panta pirmajā prim daļā noteikts, ka pēc šā likuma 73.panta
otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to
kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās
personas maksātnespējas procesa ietvaros, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no
saistībām šā likuma 164.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā.
4. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām
atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu
lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
5. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par parādnieka
atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas
plānā pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar ierakstiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā,
komiteja konstatē, ka maksātnespējas process ir izbeigts zemāk minētajām personām, kā arī tiesa ir
pieņēmusi lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 19.05.2015. spriedumu [A.Z.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratori iecelta Jeļena Vītola. 01.06.2015.Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr. 4.-30/1370.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 2019.gada 17.decembra lēmumu lietā Nr.[numurs], [A.Z.] ir veikusi
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2015.gada 6.augusta saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[A.Z.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [A.Z.]
atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma naudas
39,62 EUR apmērā.
2. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 02.02.2016. spriedumu [A.L.],
personas kods [..], pasludināts maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par
maksātnespējas procesa administratoru iecelts Valerijs Andrejevs. 09.03.2016. Siguldas novada
pašvaldība iesniedza kreditoru prasījumu Nr 4.-30./551.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 18.septembra lēmumu lietā Nr.[numurs],
[A.L.] ir veikusi norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2016.gada 1.septembra saistību dzēšanas plānu,
līdz ar to izbeigta [A.L.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību
dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [A.L.]
atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma naudas
175,12 EUR apmērā.
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 27.06.2016. spriedumu [A.I.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
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administratori iecelta Judīte Jakovina. 28.07.2016. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr 4.-30./1799 un 19.12.2016. kreditora prasījumu Nr.4.-30/3025.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 2019.gada 27.septembra lēmumu lietā Nr.[numurs], [A.I.] ir veicis
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2017.gada 5.jūlija saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[A.I.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [A.I.]
atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma naudas
85,08 EUR apmērā.
4. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas 19.09.2016. tiesas spriedumu [U.K.],
personas kods [..], pasludināts maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par
maksātnespējas procesa administratoru iecelts Uldis Bērziņš. 26.10.2016. Siguldas novada
pašvaldība iesniedza kreditoru prasījumu Nr.4.-30./2608.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2020.gada 5.jūnija lēmumu lietā Nr.[numurs], [U.K.] ir
veicis norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2017.gada 19.aprīļa saistību dzēšanas plānu, līdz ar to
izbeigta [U.K.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas
plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [U.K.]
atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma naudas
145,77 EUR apmērā.
5. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 14.12.2015. spriedumu [I.R.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratoru iecelts Modris Kalniņš. 11.01.2016. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr.4.-30./39.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 2019.gada 10.oktobra lēmumu lietā Nr.[numurs], [I.R.] ir veicis
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2016.gada 11.maija saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[I.R.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [I.R.]
atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma naudas
45,27 EUR apmērā.
6. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 09.05.2017. spriedumu [I.L.], personas kods
[..], pasludināts maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par
maksātnespējas procesa administratoru iecelta Karīna Džeriņa. 13.06.2017. Siguldas novada
pašvaldība iesniedza kreditoru prasījumu Nr.4.-30./1681.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 29.oktobra lēmumu lietā Nr.[numurs], [I.L.]
ir veikusi norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2017.gada 19.septembra saistību dzēšanas plānu, līdz
ar to izbeigta [I.L.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību
dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [I.L.]
atlikušās saistības, tai skaitā neizpildītās saistības par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto kavējuma naudu 460,92 EUR apmērā.
7. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 05.02.2018. spriedumu [D.G.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratoru iecelts Kristaps Andersons. 05.04.2018. Siguldas novada pašvaldība iesniedza
kreditoru prasījumu Nr.4-32.4./815.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 2020.gada 8.oktobra lēmumu lietā Nr.[numurs], [D.G.] ir veicis
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2018.gada 10.aprīļa saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[D.G.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [D.G.]
atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma naudas
140,99 EUR apmērā.
8. Saskaņā ar Siguldas tiesas 05.04.2018. spriedumu [M.Z.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratoru iecelts Jānis Zeltiņš. 27.07.2018. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr.4.3-8/2001. Iesniegtais kreditora prasījums nav atzīts.
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 2020.gada 21.augusta lēmumu lietā Nr.[numurs], [M.Z.] ir veicis
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2018.gada 21.jūnija saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[M.Z.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process, kā arī dzēšamas bankrota
procedūras laikā nepieteiktās saistības.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [M.Z.]
atlikušās saistības, tai skaitā neizpildītās saistības par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto kavējuma naudu 17,42 EUR apmērā.
9. Saskaņā ar pārrobežu tiesas 01.12.2015. sēdes nolēmuma dokumentu Nr.0543/2015 [S.B],
personas kods [..], pasludināts maksātnespējas process (ieraksts Lursoft datu bāzē izdarīts
08.06.2017.). Saskaņā ar pārrobežu tiesas 2017.gada 10.janvāra sēdi izbeigts personas
maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās [S.B]
atlikušās saistības, tai skaitā neizpildītās saistības par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto kavējuma naudu 232,33 EUR apmērā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo, otro
daļu, 141.panta pirmo prim daļu, 164.panta pirmo un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 4.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu augstāk minētajām personām kopsummā
1342,52 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit divi euro, 52 centi) apmērā, tajā skaitā
pamatparāda summa 863,7 EUR, nokavējuma nauda 478,82 EUR.
5. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu un Siguldas novada
pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra iekšējiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas noteikumi Siguldas pašvaldībā” (prot.Nr.10, 29.§), 3.daļu, Siguldas novada
pašvaldības nodokļu administratore veic nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu normatīvajos
aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma
naudas. Minētā likuma 25.panta 3.daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 33.panta pirmo daļu, ja kāds no
administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskās personas nāve u.c.), iestāde vai tiesa var
aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.
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LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments lietā Nr. A42485408 SKA594/2009 norādīja, ka piemērojot APL 33.panta pirmo daļu - administratīvais process tiek apturēts,
un mirusī fiziskā persona tiek aizstāta ar tiesību pārņēmēju. Mantojumā ietilpstošo tiesību pārņemšana
notiek ar mantojuma pieņemšanu ( Civillikuma 701.pants).
No augstāk minētā izriet, ka piedziņas darbības mirušai personai tiek apturētas līdz ar
miršanas brīdi un kad ir noskaidrots mantinieks, šo personu aizstāj ar viņa tiesību pārņēmēju.
Dome konstatē, ka pielikumā minētās personas – nodokļu maksātāji ir miruši, personām uz
lēmuma pieņemšanas brīdi nav reģistrēti nekustamie īpašumi Siguldas novada zemesgrāmatās,
attiecīgi Siguldas novada pašvaldība šīm personām nav pieteikusi kreditora prasījumus – nav bijis
sludinājums par mantojuma atklāšanos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai arī normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir izsludināta mantojuma atklāšanās, bet saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 23.panta otro daļu nodokļa parāds mantiniekiem nav pārcelts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pielikumā minētajām personām nodokļu parādus nav iespējams
piedzīt no mantiniekiem, kā arī mantojuma atstājējs, kuram ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds,
nav savlaicīgi aizstāts ar tiesību pārņēmēju, kā rezultātā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un
nokavējuma nauda pielikumā minētajai personai, ir objektīvi neatgūstami un ir jādzēš.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14,
5.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 23,39 EUR un ar to saistīto nokavējuma naudu
23,40 EUR, kopsummā 46,79 EUR (četrdesmit seši euro un 79 centi) saskaņā ar klāt pievienoto
pielikumu.
2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa
parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo
nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
6. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Siguldas novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos
aktos noteiktās kompetences ietvaros. Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu
par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, personām, kuru kopējā parāda summa nepārsniedz
15,00 EUR, pamatparāda summa ir vecāka par 3 gadiem, un personai iepriekš nav uzsākts parāda
piedziņas process, dome konstatē:
1. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
2. Saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1
daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts
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lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas
nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka
par 15 euro.
3. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests
vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 6.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 164,80 EUR (viens simts sešdesmit četri euro 80 centi)
apmērā, tajā skaitā pamatparāda summa 108,46 EUR, nokavējuma nauda 56,34 EUR, saskaņā ar
nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina
palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
3. Publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
7. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un domes
deputātu atlīdzību 2021. gadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatot jautājumu par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atlīdzības noteikšanu 2021. gadam, dome konstatē:
1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrā
daļa paredz valsts institūciju amatpersonām un darbiniekiem (t.sk. pašvaldības domes
priekšsēdētājam, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības domes
deputātiem) mēnešalgu noteikt, izmainot bāzes mēnešalgas apmēru atbilstoši aprēķinātam
valstī vidējās darba samaksas pieaugumam un piemērojot attiecīgu koeficientu;
2. Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra nolikumā “Par atlīdzību un
sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” (turpmāk – Atlīdzības nolikums) noteikti
atlīdzības noteikšanas principi Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam, domes
priekšsēdētāja vietniekam un domes deputātiem:
2.1. domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, valstī noteiktajam bāzes mēnešalgas apmēram
attiecīgā gada 1. janvārī piemērojot koeficientu 3,64 (Atlīdzības nolikuma 9. punkts);
2.2. domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu nosaka, valstī noteiktajam bāzes mēnešalgas
apmēram attiecīgā gada 1. janvārī piemērojot koeficientu 3,2 (Atlīdzības nolikuma 10.
punkts);
2.3. domes deputātam – komitejas priekšsēdētājam valstī noteiktajam bāzes mēnešalgas
apmēram attiecīgā gada 1. janvārī piemērojot koeficientu 2,55;
2.4. domes deputātam valstī noteiktajam bāzes mēnešalgas apmēram attiecīgā gada 1. janvārī
piemērojot koeficientu 1,2.
3. Atlīdzības nolikuma 10. punkts noteic, ka dome katru gadu mēnešalgas noteikšanai
piemērojamo koeficientu var pārskatīt.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. un 12. punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un deputāta
pienākumu pildīšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 7.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. 2021. gadā nepiemērot ikgadējo indeksāciju Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu atalgojumam;
2. saglabāt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja
vietnieka un domes deputātu atalgojumu 2020. gada līmenī, par pamatu ņemot Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo
2018. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru.
[..]
8. §
Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldības un kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk –
Kapitālsabiedrība) vadības un atbildīgo darbinieku 2020.gada 19.novembra tikšanās laikā tika
konstatēts, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtos (turpmāk – kapitālsabiedrības statūti) noteiktais,
ka 10.1.5.apakšpunktu ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek slēgts viens
darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz
15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, atsevišķos
gadījumos ir nelietderīgs.
Piemēram, apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi gada laikā pārsniedz minēto summu,
tādējādi saimnieciskas darbības nodrošināšanas procesi tiek īstenoti, izmantojot vairāk administratīvo
un laika resursu. Saskaņā ar Pilnvarojuma līgumu valdes loceklis katru gadu divu mēnešu laikā pēc
gada beigām – līdz 28.februārim iesniedz par kapitālsabiedrībām atbildīgajam darbiniekam
iepirkumu plānu nākamajam gadam un līdz 31.janvārim atskaites par iepirkumu plāna izpildi.
Tādējādi pašvaldībai ir informācija par Kapitālsabiedrības iepirkumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt kapitālsabiedrības statūtos noteiktos
gadījumus, nosakot, ka ne visiem viena darījuma vai vairāku līdzīga rakstura darījumiem, kuru
summa viena kalendāra gada ietvaros pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) ir
nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, nosakot izņēmumu regulārajiem
apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar iepirkumu līgumiem.
Kapitālsabiedrības statūtos 10.1.4. apakšpunktā ir noteikts, ka ir nepieciešama iepriekšēja
dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek iznomāts nekustamais īpašums. Kapitālsabiedrība iznomā savu
nekustamo īpašumu saskaņā ar kapitāla daļu turētāju saskaņotu kapitālsabiedrības nekustamā
īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību, atbilstoši tam, kā to nosaka
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 4 panta pirmā daļa.
Ņemot vērā iepriekš minēto valdes loceklim, iznomājot vai nomājot īpašumu ir jādarbojas saskaņā ar
šo kārtību un dalībnieku sapulces sasaukšana ir nelietderīga.
Ar iepriekš minētajām kapitālsabiedrības statūtu izmaiņām tiek palielināta arī valdes locekļa
atbildība par pieņemto lēmumu lietderību un rīcību kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta
pirmo daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā
saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Šī panta otrā daļa nosaka, ka
tipveida statūtus apstiprina Ministru kabinets. Tādējādi tiek nodrošināts vienots publiskas personas
kapitālsabiedrības darbības modelis.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtus
jaunā vienotā publiskas personas kapitālsabiedrības darbības modeļa redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta pirmo daļu, 51.panta pirmo
daļu, Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un
6.5.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 8.§), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt SIA “Siguldas Sporta serviss“, reģistrācijas Nr. 40003411141, statūtu apstiprināšanu
lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā.
2. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
9. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par SIA
“SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
1. Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmuma “Par SIA
“SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.12, 13.§), turpmāk tekstā – Lēmums par
pamatkapitāla palielināšanu, 1.punkta otrajā rindkopā ir ieviesusies skaitliska kļūda, kopējai tirgus
vērtībai, kā mantiskam ieguldījumam, nav pieskaitīti pamatlīdzekļi – sadzīves kanalizācijas vads
(maģistrālais spiedvads) no KSS līdz Šveices ielai (PP cauruļvads (d 110) un dz/b. grodu aka
(d1000)), kuru patiesā vērtība ir 2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Tādējādi
kopējā tirgus vērtība, kā mantiskam ieguldījumam, novērtēšanas dienā, 2020.gada 1.septembrī, ir
noteikta 75 450.00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu nepieciešams izdarīt
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punkta otrajā rindkopā skaitļus un vārdus “75 450.00 EUR (septiņdesmit pieci
tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi)” ar skaitļiem un vārdiem “77 550.00 EUR
(septiņdesmit setiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi)”;
1.2. izteikt 1.punkta tabulu šādā redakcijā:
PL nosaukums

Ūdensvads Mazā Saules ielā:
maģistrālais vads (d 160)
dz/b. grodu akas (d 1500)
ugunsdzēsības hidrants
sadalošais vads (d 110)
Sadzīves kanalizācijas vads
(maģistrālais pašteces vads)
Saules ielā:
PP cauruļvads (d 250)
dz/b. grodu akas (d 1000)
Sadzīves kanalizācijas vads
(maģistrālais spiedvads) no KSS
līdz Šveices ielai:

Ekspluatācijā
nodošanas gads

Tehniskie parametri
vai vienību
daudzums
gab./m/m2

2019.
2019.
2019.
2019.

358.7 m
4 gab,
1 gab.
10.6 m

2008.
2008.

766.61 m
28 gab.

13

PL patiesā vērtība

euro
29350.00
23900.00
4600.00
250.00
600.00
40000.00

26300.00
13700.00
2100.00

PL nosaukums

PP cauruļvads (d 110)
dz/b. grodu aka (d1000)
Sadzīves kanalizācijas sūkņu
stacija K00336:
sūkņu komplekts ar automātiku un
pretvārstiem
PP aka ar ķeta vāku (d1800)
PAVISAM KOPĀ:

Ekspluatācijā
nodošanas gads

2008.
2008.

Tehniskie parametri
vai vienību
daudzums
gab./m/m2
55.84 m
1 gab.

2008.

1 kompl.

2008.

1 gab.

PL patiesā vērtība

euro
1600.00
500.00
6100.00
5400.00
700.00
77 550.00

1.3. nolēmuma daļas 1.punktā un 2.1.apakšpunktā aizstāt skaitļus un vārdus 157 970 EUR (viens
simts piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro) ar skaitļiem un vārdiem
160 070 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši septiņdesmit euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 21.panta 19.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu,
66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 197.pantu, Siguldas novada pašvaldības 2020.gada
23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla
daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada
17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 9.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis,
R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa,
J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
Lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu izdarīt šī lēmuma konstatējošās daļas 1.1.,1.2. un
1.3.punktā minētos grozījumus.
10. §
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.decembra rīkojumu Nr.719 “Grozījumi Ministru
kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”" ārkārtējās
situācijas stāvoklis pagarināts līdz 2021.gada 11.janvārim.
Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.2.apakšpunktu noteic “aizliegt pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, kā arī
saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros,
naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas
vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās
(arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās”. Savukārt saskaņā
ar rīkojuma 5.7.apakšpunktu “brīvdienās un svētku dienās darbojas tikai: 5.7.1. aptiekas (tajā skaitā
veterinārās aptiekas); 5.7.2. degvielas uzpildes stacijas (tajās aizliegts tirgot alkoholu, tabaku un
tabakas izstrādājumus); 5.7.3. tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas (citas
preču grupas ir aizliegts tirgot): 5.7.3.1. pārtikas preces (izņemot alkoholu); 5.7.3.2. higiēnas preces;
5.7.3.4. dzīvnieku barību; 5.7.3.5. preses izdevumus; 5.7.3.6. sabiedriskā transporta biļetes.".
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) 5.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Siguldas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Siguldas novada pašvaldības domes
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2014.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.25 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”.
Saskaņā ar Likuma 5.panta ceturto daļu atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās
darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot
Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.
Lai atbalstītu saimnieciskās darbības veicējus, kuriem sakarā ar Latvijas Republikā
izsludināto ārkārtējo situāciju epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai uz ārējā normatīvā akta pamata šī saimnieciskā darbība ir aizliegta (t.sk. aizliegta tikai
brīvdienās, svētku dienās), ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šādos
apmēros:
Saimnieciskās darbības veicējiem par ēku (būvi) vai tās daļu, kuras lietošanas veids saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju atbilst saimnieciskās darbības veidam, kas
tajā tiek veikts, ja sakarā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju epidemioloģiskās
drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uz ārējā normatīvā akta pamata šī
saimnieciskā darbība ir:
1. aizliegta – par kalendāro mēnesi, kurā saimnieciskā darbība ir aizliegta un netiek veikta,
piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku vai tās daļu 50% apmērā;
2. aizliegta tikai brīvdienās un svētku dienās - par kalendāro mēnesi, kurā saimnieciskā
darbība aizliegta un netiek veikta, piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku vai tās daļu 25% apmērā.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.pantu “(1) Pašvaldības
saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos
publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets nosaka maksas apmēru,
maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus par saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Šā panta pirmajā daļā minētie pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētos pašvaldības saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu
laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
10.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 pantu, 5.panta trešo un ceturto daļu, Covid19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija
noteikumu Nr.425 “Kārtība un apmērs, kādā iekasējama maksa par to pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuri izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas
izplatību” 3. un 4.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.14, 10.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra saistošos
noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra
saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” pielikumā pievienotajā redakcijā;
saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt:
2.1. publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pievienojot grozīto
saistošo noteikumu konsolidēto redakciju WORD formātā (ar datnes
paplašinājumu ".docx"), kurā ietverti arī ar šo lēmumu apstiprinātie grozījumi;
2.2. zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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11. §
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.18
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” veiktas izmaiņas nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanā Siguldas novadā, sākot ar 2019.gadu nosakot nekustamā īpašuma
nodokļa likmi par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 1,5% apmērā no objekta
kadastrālās vērtības, ja objektā dzīvesvietu nav deklarējusi neviena pilngadīga persona; nosakot
nekustamā īpašuma nodokļa likmi par dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību lielāku par 40
m2 , 0,6% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja objektā dzīvesvietu nav deklarējusi neviena
pilngadīga persona.
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemta Latvijas Republikas tiesībsarga
01.12.2020. vēstule Nr.1-8/37 “Par diskriminējošu tiesību normu 01.10.2014. Siguldas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā””, kurā Tiesībsargs norāda turpmāk minēto:
“Tiesībsargs, pamatojoties uz [I.R.] iesniegumu, ir iepazinies ar Siguldas novada pašvaldības
01.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Siguldas novadā”, kur to 2.2. punkts paredz noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi fizisko personu
īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem.
Proti, Saistošo noteikumu Nr.19 (turpmāk – Saistošie noteikumi) 2.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās
likmes, izņemot šādus gadījumus:
2.1. (..);
2.2. par fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem - dzīvokļa
īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai
koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie objekti netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, izņemot dārza mājas, vasarnīcas un ekspluatācijā nenodotās ēkas (jaunbūves),
kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,
ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai pilngadīgai
personai, piemēro likmi 1,5% no objekta kadastrālās vērtības, izņemot (..)
Ņemot vērā Saistošo noteikumu 2.2.punktu, [I.R.] īpašumā esošajiem dzīvokļiem Siguldā, Jāņa
Čakstes ielā 1-8 un Jāņa Čakstes ielā 1-9, ir piemērota 1,5% nodokļa likme. Pamatojums tam – katrā
no īpašumiem uz 2020.gada 1.janvāri bija deklarēti [I.R.] nepilngadīgie bērni.
Abus [I.R.] apstrīdēšanas iesniegumus par piemēroto nekustamā īpašuma nodokļa likmi (Nr.20-813
un Nr.20-814) pašvaldība atstājusi spēkā. [I.R.] vērsusies tiesā.
[1] Nevērtējot [I.R.] iesniegumu individuālā kārtā, tiesībsargs norāda, ka ievērojot likumdevēja
piešķirto pilnvarojumu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1panta pirmās daļas
1.punktā nostiprināto objektīvā grupējuma principu, pašvaldība ir tiesīga noteikt atšķirīgas nodokļa
likmes dažādiem nodokļa maksātājiem un dažādiem nodokļa objektiem, tomēr tas darāms, ievērojot
citus spēkā esošos tiesību aktus.
Pēc būtības deklarētā dzīvesvieta ir objektīvs kritērijs atšķirīgu nekustamā īpašuma nodokļa likmju
piemērošanai, tomēr saskaņā ar pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.19 2.2.punktu, ir paredzēts, ka
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktās likmes gadījumā, ja (..) fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā
esošajiem objektiem – (..) taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta ir deklarēta pilngadīgai
personai. Ja īpašumā dzīvesvietu nav deklarējusi pilngadīga persona, tiek piemērota likme 1,5% no
objekta kadastrālās vērtības. Tādējādi, pirmsšķietami, secināms, ka samazinātas nodokļa likmes
piemērošanā tiek realizēta atšķirīga attieksme pēc personas vecuma. Atšķirīgai attieksmei nav
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objektīva un saprātīga pamata, ja tai nav leģitīma mērķa un ja nav samērīgas attiecības starp
izraudzītajiem līdzekļiem un nospraustajiem mērķiem.
[2] Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības sniegtajai argumentācijai, kas ietverta, vērtējot [I.R.]
apstrīdēšanas iesniegumus (attiecīgi Siguldas novada pašvaldības 06.04.2020. atbilde Nr.4.310.8/844 un Nr.4.3.-10.8/845, kā arī 18.06.2020. Siguldas novada domes sēdes protokola izraksts
Nr.7) par to, ka samazinātā nodokļa likme tiek piemērota tikai tādā gadījumā, ja īpašumā
deklarējusies pilngadīga persona, nevar konstatēt šādas tiesību normas objektīvu un saprātīgu
pamatojumu.
[2.1.] Pašvaldība atsaucas uz Satversmes tiesas 29.06.2018. spriedumu lietā Nr.2017-28-0306, kurā
tiesa norādījusi, ka tādu nodokļu objektu, kuros ir deklarētas kādas personas dzīvesvieta, aplikšana
ar samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi var noteiktos gadījumos veicināt pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildi, tādējādi vispārīgi pašvaldība var piemērot samazinātā nekustamā
īpašuma nodokļa likmi objektam, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Tomēr pamatojums
šādi realizētai atšķirīgai attieksmei argumentēts ar to, ka Dzīvesvietas deklarēšanas likums paredz,
ka nepilngadīgs bērns dzīvo kopā ar vecākiem un attiecībās ar valsti un pašvaldību ir sasniedzams
vecāku dzīvesvietā. Nepilngadīga bērna deklarēšanās vecāku dzīvesvietā tiek saistīta ar vecāku
pienākumu rūpēties par bērnu līdz pilngadības sasniegšanai.
[2.2.] Pašvaldība uzsvērusi, ka šāds kritērijs noteikts, lai izvairītos no situācijām, kad nekustamajā
īpašumā tiek deklarētas nepilngadīgas personas, kas tur faktiski nedzīvo (jo tiesiski vienas nevar tur
atrasties), tikai ar mērķi nekustamajam īpašumam piemērot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa
likmi. Ja pietiktu tikai ar to, ka nekustamajā īpašumā ir deklarēta jebkura persona, t.sk.,
nepilngadīga, regulējums nesasniegtu mērķi - nekustamais īpašums visticamāk netiek izmantots
dzīvošanai, jo nepilngadīgai personai nevar būt patstāvīga dzīvesvieta nošķirti no vecākiem (..).
[2.3.] Ar šādu regulējumu pašvaldība ievērojot atbildīgas budžeta plānošanas un teritorijas attīstības
principus, un spēj izpildīt pašvaldības autonomās funkcijas. Tāpat Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā par Saistošo noteikumu redakciju nav izteikti iebildumi.
[3] Izvērtējot pašvaldības sniegto argumentāciju, tiesībsargs norāda, ka pašvaldība, samazinātas
nodokļu likmes piemērošanai, diferencējot personas pēc to vecuma Saistošo noteikumu Nr.19
2.2.punkta ietvaros, ir pārkāpusi diskriminācijas aizliegumu. Jāņem vērā, ka atbilstoši Civillikuma
1.pantam tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības, tādējādi tādu tiesību normu
pieņemšanai, kas ierobežo vienas personas tiesības, pārkāpjot Satversmē noteikto diskriminācijas
aizliegumu, pretstatā tam, lai nepieļautu otras personas, iespējams, negodprātīgu rīcību, nav
objektīva un saprātīga pamatojuma.
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21.pants noteic diskriminācijas aizliegumu, pamatojoties uz
dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, kā arī saskaņā ar citiem diskriminācijas
aizlieguma pamatiem.
Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 14.pants paredz diskriminācijas aizliegumu neatkarīgi no
dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, ticības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valstiskās vai
sociālās izcelsmes, piederības kādai nacionālajai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai
jebkura cita stāvokļa.
Latvijas Republikas Satversmes 91.pants noteic, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas
diskriminācijas. Satversmes 91.panta otrajā teikumā ietvertā diskriminācijas aizlieguma principa
mērķis ir izskaust atšķirīgu attieksmi, kas balstīta uz kādu nepieļaujamu kritēriju. Satversmes
91.panta otrais pants neuzskaita aizliegto kritēriju katalogu, jo likumdevējs atstāja “to noteikšanu
interpretācijas praksei.”
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka “diskriminācija [pamatojoties uz aizliegto kritēriju] ir
konstatējama, ja atšķirīgai attieksmei nav objektīva un saprātīga pamatojuma, tas ir, ja tai nav
leģitīma mērķa un tā nav proporcionāla starp veicamajām darbībām un sasniedzamo mērķi.”
Vienlaikus tiesībsargs vērš uzmanību, ka diskriminācija ir atšķirīga attieksme, izslēgšana vai
ierobežojums, kam par pamatu ir diskriminētās personas rase, ādas krāsa, tautība, valoda, dzimums,
seksuālā orientācija, sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, invaliditāte (veselības
stāvoklis), vecums, reliģiskā piederība, politiskā vai cita pārliecība vai citi apstākļi, ja tam nav
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pamatota un objektīva attaisnojuma vai ja trūkst samērīguma starp sasniedzamo mērķi un
izmantojamiem līdzekļiem.
Tātad var secināt, ka diskriminācija ir personisks tiesību aizskārums, kura pamatā ir konkrēti augstāk
minētie kritēriji, un šādai atšķirīgai attieksmei nav pamatota attaisnojuma vai mērķa.
Jāņem vērā, ka nekustamais īpašums var piederēt arī nepilngadīgām personām un šāds īpašums var
būt viņu deklarētā dzīvesvieta. Tādējādi šāda tiesību norma aizskar nepilngadīga bērna tiesības un
intereses. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta trešā daļa noteic, ka nepilngadīga bērna
dzīvesvieta ir vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta, ja vecāki (aizbildņi) nav deklarējuši viņa dzīvesvietu
citur. Minētais neprezumē absolūtu faktu, ka nepilngadīgam bērnam ir jābūt deklarētam pie
vecākiem. Turklāt tā paša likuma 5.panta pirmā daļa noteic, ka nepilngadīgs bērns, kurš,
pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, ievietots bērnu aprūpes iestādē
vai audžuģimenē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, saglabā reģistrāciju iepriekšējā
dzīvesvietā, bet bērnu aprūpes iestādes vai audžuģimenes adresi norāda kā papildu adresi.
Aicinām ņemt vērā, ka pats fakts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi
atzinumu par pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem, nav vērtējams, kā pamats tam,
ka noteikumi ir atbilstoši augstāk stāvošiem tiesību aktiem, t.sk., Latvijas Republikas Satversmei. Par
to Siguldas novada pašvaldība var pārliecināties, iepazīstoties, piemēram, ar diviem Satversmes
tiesas spriedumiem, kuros tiesībsargs norādīja uz pašvaldību saistošo noteikumu (tiesību normu)
prettiesisko dabu un Satversmes tiesa pievienojās tiesībsarga konstatētajam. Proti:
Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo
noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1punkta atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 91.pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18.panta pirmajai daļai un
21.panta pirmajai daļai, apstrīdēto tiesību normu, kas radīja atšķirīgu attieksmi pret īpašumā
deklarētajiem ārzemniekiem, atzina par neatbilstošu Satversmes 91.pantam. Cita starp uz šo
Satversmes tiesas spriedumu Siguldas novada pašvaldība atsaucas savā argumentācijā.
Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma atzina Jūrmalas pilsētas domes 04.09.2014.
saistošo noteikumu Nr. 27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi” 18. un 20. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Arī šajos gadījumos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nebija norādījusi
uz attiecīgo normu prettiesisko dabu.
Lai izslēgtu iespējamus konstitucionālās sūdzības riskus, tiesībsargs aicina veikt grozījumus
Siguldas novada pašvaldības 01.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” to 2.2.punkta ietvarā, kā arī citos Saistošo noteikumu
attiecīgajos punktos, kas saistīti ar nodokļa likmes diferencēšanu atkarībā no personas vecuma,
proti, 2.2.1., 2.2.3.punkts, lai nediskriminētu personas vecuma stāvokļa dēļ.”
Vienlaikus Pašvaldībā saņemta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
10.12.2020. vēstule, kurā ministrija norāda, ka, “lai arī Ministrija iepriekš nebija izteikusi iebildumu
par Saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktu, atbalstot tiesībsarga izteikto aicinājumu un izteiktos
argumentus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta piekto daļu, lūdzam
Pašvaldību novērst riskus par atšķirīgas attieksmes esamību Saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” un likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā nosūtīt Ministrijai grozījumus Saistošajos noteikumos kad tie tiks pieņemti”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2.panta
8.1 daļu, 3.panta pirmo, 1.4 un 1.6 daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 11.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons,
D. Dukurs, E. Gruzniņa, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina,
I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra saistošos
noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra
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saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
[..]
12. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatot [I.S.D.], dzīvesvietas adrese [adrese], 2020.gada 30.novembra iesniegumu, kurā
norādīts, ka iesniedzēja vēlas pagarināt zemes nomas līgumu, ar kuru ir iznomāta zemes vienība
Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums [numurs], saglabājot
zemes nomas maksas apmēru 6% no zemes kadastrālās vērtības gadā, dome konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2010.gada 1.decembra lēmumu “Par
iesnieguma izskatīšanu” (prot.Nr.25, 3.§) starp [I.S.D.] kā iznomātāju un Siguldas novada
pašvaldību kā nomnieku ir noslēgts 2010.gada 7.decembra zemes nomas līgums, ar kuru Siguldas
novada pašvaldība iznomā zemes vienību Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā,
kadastra apzīmējums [numurs], platība 5500 m2 (turpmāk – zemes vienība) uz tās esošo
nomniekam piederošo ēku un būvju uzturēšanai. Zemes nomas līguma termiņš 2020.gada
7.decembris;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000442264,
zemes vienība ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.[numurs] sastāvā un ir [I.S.D.] īpašumā;
3. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības
atrodas skolas ēkas, kadastra apzīmējums 8015 002 2509 001, daļa un angārs-sporta zāle, kadastra
apzīmējums 8015 002 2508 004, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8015 502 2513
sastāvā, un, pamatojoties uz ierakstu Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1460, ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā. Ēkās atrodas Siguldas pilsētas
vidusskola;
4. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumu “Par nekustamo īpašumu
Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā un Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas
novadā, iegādi” (prot.Nr.12, 32.§) tika nolemts iegādāties nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona
ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.[numurs], kura sastāvā ietilpst zemes vienība, kā
arī blakus esošo nekustamo īpašumu Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.[numurs], kas sastāv no zemes vienības 5598 m2 platībā (kadastra apzīmējums [numurs])
Siguldas pilsētas vidusskolas ēkas paplašināšanai un teritorijas labiekārtošanai;
5. likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., un 6.punktu
pašvaldības autonomās funkcijas tai skaitā ir: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, gādāt par iedzīvotāju izglītību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu
6. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmā
daļa paredz, ka publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības nekustamo
īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma un
citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību, ievērojot
normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. Kārtību, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības regulē Ministru
kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā
nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, kura 2.1.apakšpunkts paredz,
ka šos noteikumus nepiemēro, ja nomā zemi, lai uzturētu uz tās esošu publiskai personai piederošu
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ēku (būvi). Šādā gadījumā minēto noteikumu 18.punkts paredz nomniekam pienākumu 10 darba
dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt savā mājaslapā internetā, kā arī izvietot
publiski pieejamā vietā atvasinātas publiskas personas adresē šādu informāciju: 1) nekustamā
īpašuma adresi; 2) kadastra numuru; 3) platību; 4) lietošanas mērķi; 5) iznomātāju; 6) nomas
maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī; 7) nomas līguma darbības termiņu;
7. ņemot vērā, ka daļa no skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8015 002 2509 001 un angārs-sporta
zāle, kadastra apzīmējums 8015 002 2508 004, atrodas uz citai personai piederošas zemes, un tā
ir nepieciešama šo ēku uzturēšanai, ir nepieciešams slēgt zemes nomas līgumu ar [I.S.D.] līdz
brīdim, kad Siguldas novada pašvaldība kļūs par zemes īpašnieku.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2., 4., un 6.punktu, Civillikuma 2112. un 2165. pantu, kā arī ņemot
vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 6.§)
un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 12.§), atklāti balsojot ar
14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. slēgt zemes nomas līgumu ar [I.S.D.] par zemes vienības Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra apzīmējums [numurs], platība 5500 m2, iznomāšanu uz tās esošas
skolas ēkas, kadastra apzīmējumu 8015 002 2509 001, daļas un angāra-sporta zāles, kadastra
apzīmējums 8015 002 2508 004, uzturēšanai;
2. atzīt starp Siguldas novada pašvaldību un [I.S.D.] faktiski pastāvošās zemes nomas tiesiskās
attiecības, saglabājot līdzšinējo nomas maksas apmēru 6% no zemes kadastrālās vērtības gadā,
par zemes vienības Krišjāņa Barona ielā 10A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums
[numurs], platība 5500 m2, faktisko lietošanu no 2020.gada 8.decembra līdz zemes nomas līguma
abpusējās parakstīšanas dienai;
3. noteikt nomas līgumu darbības termiņu 2025.gada 31.decembris vai līdz Siguldas novada
pašvaldība kļūst par zemes īpašnieku un nomas maksu 6% no zemes kadastrālās vērtības gadā,
tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
4. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas
līgumu ar [I.S.D.];
5. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai nodrošināt, ievērojot
Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 18.punkta prasības, informācijas par
nekustamā īpašuma nomu publikāciju tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
13. §
Par Siguldas novada pašvaldības dalību zivsaimniecības attīstība fonda projektā “Iekšējo
ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” un par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2020. gadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” noteikto kārtību,
kādā veicami zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība un saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2020.gada
17.novembra paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (Nr. 223) par projektu iesniegumu
iesniegšanu Zivju fonda 2020.gada trešajā kārtā, Siguldas novada Pašvaldības policija (turpmāk –
Pašvaldības policija) sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
Investīciju nodaļu un Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldi izstrādāja un iesniedza projekta
“Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” (turpmāk –
Pašvaldības projekts) iesniegumu par tehnisko līdzekļu iegādi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
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zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kontroles pasākumu veikšanai Siguldas novada publiskajās
ūdenstilpnēs.
Pašvaldības policijai, lai veicinātu saldūdens zivju resursu aizsardzību Siguldas novada
ūdenstilpnēs un novērstu vai apkarotu nelikumīgus zvejniecības (makšķerēšanas) pārkāpumus un
sekmētu veiksmīgu zivju resursu aizsardzību Gaujas upē un tās pietekās (Vējupīte, Lorupe, Vikmeste,
Nurmižupīte, Kalnupīte) kā arī Jūdažu ezerā, ir nepieciešams pilnveidot materiāltehniskā
nodrošinājuma bāzi.
Ņemot vērā, ka administratīvā pārkāpuma procesā iestādei (institūcijai) ir noteikts
administratīvā pārkāpuma pierādīšanas pienākums, Pašvaldības policijas materiāltehniskā
nodrošinājuma bāzi nepieciešams papildināt ar publiskajos koplietošanas ceļos un bezceļos
ekspluatējamu kvadraciklu, kas būtiski atvieglotu piekļuvi Siguldas novadā esošo ūdenstilpņu vietām,
kur citkārt piekļūšana ir neiespējama vai būtiski apgrūtinoša. Vienlaikus materiāltehniskā
nodrošinājuma bāzi nolemts papildināt ar augstas izšķirtspējas termokameru (monokļu), kas
funkcionāli aprīkota ar laikmetīgajām tehnoloģijām, kas Pašvaldības policijai nodrošinātu
likumpārkāpēju novērošanas, identificēšanas un administratīvā pārkāpuma pārtraukšanas iespējas arī
diennakts tumšajā laikā, t.i., diennakts periodā, kurā tiek izdarīts lielākais pretlikumīgo darbību
īpatsvars nelikumīgu zvejas resursu ieguves jomā.
Minētais tehniskais aprīkojums ļautu racionāli un efektīvi kontrolēt zivju resursu un
ūdensdzīvnieku uzraudzības un aizsardzības pasākumus, rastu iespēju pārbaudīt makšķerēšanas,
vēžošanas, zemūdens medību u.tml. tiesības, kā arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
rīku atbilstību normatīvo aktu prasībām, vienlaikus nodrošinot profilaktisko (preventīvo) darbu
savvaļas lašu un taimiņu nārsta Gaujas upē un tās pietekās laikā, kas attiecīgi veicinātu lašveidīgo
zivju populācijas saglabāšanu un attīstības progresu, ļautu Pašvaldības policijai veikt uzskaiti un
analītiku par vietām, kurās biežāk kā citās tiek izmantoti nelikumīgie zvejas rīki, sekmētu darba
rezultativitāti šādu rīku atklāšanā, izņemšanā, konfiscēšanā un iznīcināšanā, nodrošinātu sabiedrības
informētību par pašvaldības darbu zivju resursu aizsardzības jomā, aizturētajām un sodītajām
personām, izņemtajiem nelikumīgajiem zvejas rīkiem un lomiem.
Kopējās Pašvaldības projekta realizēšanas izmaksas ir 8750.00 EUR, no tām – 6562.50 EUR
ir atbalsta summa no Zivju fonda, 2187.50 EUR – pašvaldības budžeta līdzfinansējums.
Saskaņā ar Zivju fonda padomes 2020.gada 30.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr. 4.128e/13/2020, 3.§, 3.6.apakšpunkts) Pašvaldības projektam piešķirts valsts finansējums 6562,50 EUR
apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5. un 6.punktu un 15.panta
12.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.4.apakšpunktu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 13.§), atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību projektā “Iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu
saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā”, paredzot projekta īstenošanai pašvaldības
budžeta līdzfinansējumu 2187,50 EUR apmērā, kas ir 25 procenti no projektam
nepieciešamā kopējā finansējuma 8750 EUR apmērā.
2. Noteikt Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieku Māri Riekstiņu par atbildīgo
projekta realizācijā.
3. Atbilstoši Zivju fonda padomes 2021.gada lēmumiem par Zivju fonda 2021.gadā
izsludinātajām projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” pieteikumu kārtām, pilnvarot
Pašvaldības policiju, sadarbībā ar Siguldas novada kompetentajām iestādēm
(struktūrvienībām) piedalīties projektu konkursā 2021.gadā par zivju resursu aizsardzības
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un uzraudzības kontroles pasākumu veikšanai nepieciešamā
nodrošinājuma apgādi ar Zivju fonda valsts finansējuma atbalstu.

materiāltehniskā

14. §
Par zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda,
Siguldas novads apbūves tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
27.novembra sēdes ziņojumu, dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Laurenču iela 9, Sigulda, Siguldas novads
un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu apbūves tiesību izsolei un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 42.§) (turpmāk – Lēmums) apstiprināti “Zemes
vienību ar adresēm Laurenču iela 9 un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas novads apbūves
tiesības pirmās izsoles noteikumi”.
2. Atbilstoši Lēmumam 2020.gada 27.novembrī notika Zemes vienību Laurenču iela
9,Sigulda, Siguldas novads un Laurenču iela 13, Sigulda. Siguldas novads, apbūves tiesību
izsole.
3. Apbūves tiesības izsoles sākotnējā maksa par zemes vienībām gadā ir 343,00EUR (trīs
simti četrdesmit trīs euro nulle centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā, kas
kopā ir 415,03EUR (četri simti piecpadsmit euro trīs centi). Augstāko apbūves tiesības
maksu 393,00 EUR (trīs simti deviņdesmit trīs euro nulle centi) un pievienotās vērtības
nodoklis 21% apmērā 82,53, kas kopā ir 475,53 EUR (četri simti septiņdesmit pieci euro
53 centi) gadā nosolīja SIA “Floorings&tillings”, reģ.Nr. 40103786874.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1129.1
– 1129.9pantu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta pirmo daļu, 3.panta 2.punktu, 6.5pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76. un 77.punktu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 14.§), atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt zemes vienību ar adresēm Laurenču iela 9 un Laurenču iela 13, Sigulda, Siguldas
novads apbūves tiesības 2020.gada 27.novembra izsoles rezultātu;
2. slēgt apbūves tiesības līgumu ar SIA “Floorings&tillings”, reģ.Nr. 40103786874.
15. §
Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 17.jūlija lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.13, 2.§)
zemes vienību Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002
3035, platība 3144 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi
Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 1996.gada 14.augustā izsniegto Apliecību par īpašuma
tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 2002.gada 17.oktobrī noslēgta
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Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar [V.K.]. [V.K.] miris 2004.gada
26.februārī. Īpašuma tiesības uz zemes domājamo daļu līdz īpašnieku maiņai nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
3. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2004. gada
22. decembrī nostiprinātas [H.K.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs].
4. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma
ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām,
kas saistītas ar īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 3.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 15.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atzīt 2002.gada 17.oktobra Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
par zemes gabala Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši privatizētā
dzīvokļa Nr.[..] atbilstošajām 6501/177539 domājamām daļām, par juridisko spēku
zaudējušu.
16. §
Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 20.februāra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Laurenči 6” nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.4,
2.§) zemes vienību “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 4808,
platība 1756 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi “Laurenči
6”, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai;
2. Ar Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 25.februāra lēmumu “Par adresēm”
(prot.Nr.8, 3.§) mainīta adrese “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, uz Laurenču iela 5,
Sigulda, Siguldas novads;
3. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 1997.gada 11.novembrī izsniegto Apliecību par īpašuma
tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 2003.gada 2.aprīlī noslēgta Vienošanās
par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar [V.J.] par dzīvoklim Nr.[..] atbilstošajām zemes
domājamām daļām. [V.J.] mirusi 2013.gada 27.oktobrī .Īpašuma tiesības uz zemes domājamo daļu
līdz īpašnieku maiņai nav nostiprinātas zemesgrāmatā.;
4. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2001.gada 22.martā
nostiprinātas [L.T.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs
[numurs];
5. Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par
tādu ierakstīts zemes grāmatās. [V.J.] nebija tiesiska pamata slēgt Vienošanos par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības.
23

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 3.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 16.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atzīt 2003.gada 2.aprīļa Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
par zemes gabala Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši privatizētā dzīvokļa
Nr.[..] atbilstošajām 4732/81107 domājamām daļām, par juridisko spēku zaudējušu.
17. §
Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 20.februāra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Laurenči 6” nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.4,
2.§) zemes vienību “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 4808,
platība 1756 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi “Laurenči
6”, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 25.februāra lēmumu “Par adresēm”
(prot.Nr.8, 3.§) mainīta adrese “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, uz Laurenču iela 5,
Sigulda, Siguldas novads.
3. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 1999.gada 1.aprīlī izsniegto Apliecību par īpašuma
tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 2002.gada 11.martā noslēgta Vienošanās
par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar [L.I.] par dzīvoklim Nr.[..] atbilstošajām zemes
domājamām daļām. [L.I.] mirusi 2013.gada 23.decembrī. Īpašuma tiesības uz zemes domājamo
daļu līdz īpašnieku maiņai nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
4. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2014. gada 26.
augustā nostiprinātas [A.P.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs
[numurs].
5. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma
ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām,
kas saistītas ar īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 5.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 17.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atzīt 2002.gada 11.marta Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības par zemes gabala Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši
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privatizētā dzīvokļa Nr.[..] atbilstošajām 4726/81107 domājamām daļām, par
juridisko spēku zaudējušu.
18. §
Par Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku
zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 20.februāra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Laurenči 6” nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.4,
2.§) zemes vienību “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 4808,
platība 1756 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi “Laurenči
6”, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 25.februāra lēmumu “Par adresēm”
(prot.Nr.8, 3.§) mainīta adrese “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, uz Laurenču iela 5,
Sigulda, Siguldas novads.
3. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 1999.gada 2.februārī izsniegto Izziņu par īpašuma tiesībām
uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 2002.gada 25.martā noslēgta Vienošanās par
zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar [M.B.] par dzīvoklim Nr.[..] atbilstošajām zemes
domājamām daļām. Īpašuma tiesības uz zemes domājamo daļu līdz īpašnieku maiņai nav
nostiprinātas zemesgrāmatā.
4. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2007.gada 23.aprīlī
nostiprinātas [I.A.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs
[numurs].
5. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma
ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām,
kas saistītas ar īpašumu. Ņemot vērā minēto pēc īpašuma tiesību pārejas [M.B.] zaudējusi savas
tiesības uz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 6.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 18.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atzīt 2002.gada 25.marta Vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
par zemes gabala Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši privatizētā
dzīvokļa Nr.[..] atbilstošajām 5954/81107 domājamām daļām, par juridisko spēku
zaudējušu.
19. §
Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
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1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 10.decembra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju ēku uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala nodošanu privatizācijai”
(prot.Nr.15, 2.§) zemes vienību Lakstīgalas iela 3, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 002 3047, platība 1112 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar adresi Lakstīgalas iela 3, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai;
2. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 21.aprīļa lēmuma „Par funkcionāli saistītā
zemes pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.8, 1.§) Pielikuma 1.apakšpunktu nolemts slēgt
vienošanos ar [D.P.] par zemes gabala Lakstīgalas iela 3, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši
privatizētā objekta dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Lakstīgalas iela 3, Sigulda, Siguldas novads,
domājamām daļām. Zemes pirkuma līgums noslēgts 2004.gada 14.jūnijā. Īpašuma tiesības uz
zemes domājamo daļu nav nostiprinātas zemesgrāmatā;
3. īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Lakstīgalas iela 3, Sigulda, Siguldas novads, 2018. gada 10.
septembrī nostiprinātas [M.Ū.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs];
4. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma
ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām,
kas saistītas ar īpašumu. Ņemot vērā minēto pēc īpašuma tiesību pārejas [D.P.] zaudējusi savas
tiesības uz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 2.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 19.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
atzīt 2004.gada 14.jūnija Zemes pirkuma līgumu par zemes gabala Lakstīgalas iela 3,
Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši privatizētā dzīvokļa Nr.[..] atbilstošajām 427/5357
domājamām daļām, par juridisko spēku zaudējušu.
20. §
Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 17.jūlija lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.13, 2.§)
zemes vienību Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002
3035, platība 3144 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi
Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 7.maija lēmuma „Par funkcionāli saistītā zemes
pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.11, 1.§) Pielikuma 4.apakšpunktu nolemts slēgt vienošanos ar
[I.L.] par zemes gabala Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši privatizētā
objekta dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, domājamām
daļām. Zemes pirkuma līgums noslēgts 2005.gada 3.maijā. Īpašuma tiesības uz zemes domājamo
daļu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
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3. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2015.gada
24.septembrī nostiprinātas [R.K.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs].
4. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma
ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām,
kas saistītas ar īpašumu. Ņemot vērā minēto pēc īpašuma tiesību pārejas [I.L.] zaudējusi savas
tiesības uz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.15, 7.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 20.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atzīt 2005.gada 3.maija Zemes pirkuma līgumu par zemes gabala Leona Paegles iela 5,
Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši privatizētā dzīvokļa Nr.[..] atbilstošajām
4496/177539 domājamām daļām, par juridisko spēku zaudējušu.
21. §
Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 25.septembra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.18,
3.§) zemes vienību Parka iela 12, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002
3418, platība 1972 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi
Parka iela 12, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 6.oktobra lēmumu “Par funkcionāli saistītā
zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.20, 3.§, 2.p.) nolemts slēgt vienošanos ar
[E.K.] par zemes gabala Parka iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atbilstoši dzīvokļa īpašuma
Nr.[..] Parka iela 12, Sigulda, Siguldas novads, domājamām daļām. Īpašuma tiesības uz zemes
domājamo daļu līdz īpašnieku maiņai nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
3. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Parka iela 12, Sigulda, Siguldas novads, 2005.gada
28.oktobrī nostiprinātas [I.Z.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs].
4. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai
tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama
īpašuma ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no
priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu. Ņemot vērā minēto pēc īpašuma tiesību pārejas [E.K.]
zaudējusi savas tiesības uz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 7.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 4.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 21.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
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(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atzīt 2005.gada 17.marta Zemes pirkuma līgumu par zemes gabala Parka iela 12, Sigulda,
Siguldas novads, atbilstoši privatizētā dzīvokļa Nr.[..] atbilstošajām 2905/90719
domājamām daļām, par juridisko spēku zaudējušu.
22. §
Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2006.gada 4.oktobra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Jūdaži 4” Siguldas pagastā pievienotā zemes gabala nodošanu privatizācijai”
(prot.Nr.19, 8.§) zemes vienību “Jūdaži 4”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8094 005 0261, platība 0,4905 ha, nolemts nodot privatizācijai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar adresi “Jūdaži 4”, Siguldas pagasts, Siguldas novads privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2006.gada 1.novembra lēmumu „ Vienošanās par zemes
gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai.” (prot.Nr.21, 9.§.) nolemts slēgt vienošanos ar [V.J.] par zemes gabala “Jūdaži 4”, Siguldas
pagasts, Siguldas novads, atbilstoši dzīvokļa īpašuma Nr.[..] “Jūdaži 4”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, domājamām daļām. Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības nav
noslēgta.
3. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] “Jūdaži 4”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 2020.gada
7.martā nostiprinātas [A.P.] Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs
[numurs].
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 7.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 5.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 22.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
atcelt 2006.gada 1.novembra Siguldas novada domes lēmumu Vienošanās par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai (prot.Nr.21, 9.§) par zemes gabala “Jūdaži 4”, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
atbilstoši privatizētā dzīvokļa Nr.[..] 360/8716 domājamām daļām.
23. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 18.jūnija lēmuma
“Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā
(prot. Nr.18, 1. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 7.augusta lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.15, 3.§) zemes
vienību Parka iela 16, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 3411, platība
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1900 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Parka iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 22.septembra lēmumu “Par funkcionāli saistītā
zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.18, 1.§) Pielikuma 2.apakšpunktu nolemts slēgt
pirkuma līgumu ar [I.Š., E.Z., S.J.] par zemes gabala Parka iela 16, Sigulda, Siguldas novads,
privatizētā objekta dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Parka ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, domājamām
daļām.
3. Līdz īpašnieku maiņai 2006.gada 9.novembrim maksājums nav veikts un Pirkuma līgums par
zemes privatizāciju nav noslēgts.
4. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Parka iela 16, Sigulda, Siguldas novads, 2006.gada
9.novembrī nostiprinātas [L.Š.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs].
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 7.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 7.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 23.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 22.septembra lēmuma “Par
funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.18, 1.§) Pielikuma
11. apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
Vārds, uzvārds

Adrese

[L.Š.]

Parka iela 16-[..], Sigulda,
Siguldas novads

Kopīpašuma
domājamās
daļas
4128/93761

Samaksa
(EUR)

Samaksa
(sertifikātos)

252,59

6,34

24. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma
“Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 11.apakšpunktā
(prot. Nr.11, 2. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 7.augusta lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.15, 3.§) zemes
vienību Parka iela 16, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 3411, platība
1900 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Parka iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 2.jūnija lēmumu “Par funkcionāli saistītā
zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.11, 2.§) Pielikuma 11.apakšpunktu nolemts
slēgt pirkuma līgumu ar [A.P.] par zemes gabala Parka iela 16, Sigulda, Siguldas novads,
privatizētā objekta dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Parka ielā 16, Sigulda, Siguldas novads,
domājamām daļām.
3. Līdz [A.P.] miršanas dienai 2005.gada 3.martam maksājums nav veikts un Pirkuma līgums par
zemes privatizāciju nav noslēgts.
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4. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Parka iela 16, Sigulda, Siguldas novads, 2017.gada 12.jūlijā
nostiprinātas [I.K.Ā.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra numurs
[numurs].
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 7.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 6.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 24.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli
saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.11, 2.§) Pielikuma 11.
apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
Vārds, uzvārds

Adrese

[I.K.Ā.]

Parka iela 16-[..],
Sigulda,
Siguldas
novads

Kopīpašuma
domājamās
daļas
4045/93761

Samaksa
(EUR)

Samaksa
(sertifikātos)

247,41

6,21

25. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 30.jūlija lēmuma
“Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma
9.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 20.februāra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Laurenči 6” nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.4,
2.§) zemes vienību “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015 002 4808,
platība 1756 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi “Laurenči
6”, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 25.februāra lēmumu “Par adresēm”
(prot.Nr.8, 3.§) mainīta adrese “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, uz Laurenču iela 5,
Sigulda, Siguldas novads.
3. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 30.jūlija lēmumu “Par funkcionāli saistītā
zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.6, 1.§) Pielikuma 9.apakšpunktu nolemts slēgt
pirkuma līgumu ar [K.L.] par zemes gabala Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, privatizētā
objekta dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, domājamām daļām.
4. Līdz īpašnieku maiņai 2005.gada 1.aprīlim maksājums nav veikts un Pirkuma līgums par zemes
privatizāciju nav noslēgts.
5. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2019.gada
29.oktobrī nostiprinātas [V.I.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs].
6. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka kopīpašumā esošajā daļā
ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Savukārt Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma
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ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām,
kas saistītas ar īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 7.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 8.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 25.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 30.jūlija lēmuma “Par funkcionāli
saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.6, 1.§) Pielikuma 9.
apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
Vārds, uzvārds

Adrese

[V.I.]

Laurenču iela 5-[..],
Sigulda, Siguldas novads

Kopīpašuma
domājamās
daļas
3942/81107

Samaksa
(EUR)

Samaksa
(sertifikātos)

252,59

6,34

26. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 2.jūnija lēmuma
“Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma
13.apakšpunktā (prot. Nr.11, 1. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2002.gada 20.februāra lēmumu “Par daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Laurenči 6” nepieciešamā zemes gabalu nodošanu privatizācijai”
(prot.Nr.4, 2.§) zemes vienību “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8015 002 4808, platība 1756 m2, nolemts nodot privatizācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas ar adresi “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Ar Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 25.februāra lēmumu “Par adresēm”
(prot.Nr.8, 3.§) mainīta adrese “Laurenči 6”, Sigulda, Siguldas novads, uz Laurenču iela 5,
Sigulda, Siguldas novads.
3. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 2.jūnija lēmumu “Par funkcionāli saistītā
zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.11, 1.§) Pielikuma 2.apakšpunktu nolemts
slēgt pirkuma līgumu ar [L.K.] par zemes gabala Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads,
privatizētā objekta dzīvokļa īpašuma Nr.[..] Laurenču ielā 5, Sigulda, Siguldas novads,
domājamām daļām.
4. Līdz īpašnieku maiņai 2019.gada 25.aprīlim maksājums nav veikts un Pirkuma līgums par
zemes privatizāciju nav noslēgts.
5. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.[..] Laurenču iela 5, Sigulda, Siguldas novads, 2019.gada
25.aprīlī nostiprinātas [E.V.] Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], kadastra
numurs [numurs].
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4. punktu, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2020.gada 7.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.16, 9.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 26.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
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L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
grozīt Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 2.jūnija lēmuma “Par funkcionāli
saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” (prot.Nr.11, 1.§) Pielikuma 12.
apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
Vārds, uzvārds

Adrese

[E.V.]

Laurenču
iela
5-[..],
Sigulda, Siguldas novads

Kopīpašuma
domājamās
daļas
5956/81107

Samaksa
(EUR)

Samaksa
(sertifikātos)

274,90

6,90

27. §
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības iestāžu Siguldas Sporta skolas, Siguldas Mākslu
skolas “Baltais Flīģelis”, pirmsskolas izglītības iestāžu “Saulīte”, “Ābelīte” vadītāju iesniegumiem
par neatgūstamo parādu norakstīšanu, Finanšu pārvaldes prasību inventarizācijā konstatēto un
pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 11.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra
noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 186. un 187.punktu,
Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu, parāda piedziņas neiespējamību sakarā ar
maksātnespēju un parādnieka nāvi, ir sagatavots lēmuma projekts.
Dome konstatē:
1. lēmuma pielikumā minētie parādi izveidojušies laika posmā līdz 2010.gada decembrim;
2. Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 186.punkts nosaka: Budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai
pastāv objektīvi pierādījumi prasību (izņemot uzkrātos ieņēmumus) saņemšanai un līgumu
izpildei, par kuriem samaksāts avanss, un, ja nepieciešams, atzīst prasību un samaksāto
avansu vērtības samazinājumu;
3. vienlaikus, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punkts nosaka: Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar
tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda
piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un
atzīst pārējos izdevumus;
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ievērojot iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Civillikuma 1895.pantu, 705.panta otro daļu, 2018.gada 13.februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 186. un 187. punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 27.§),
atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaites, norakstot izdevumos
pielikumā minētos parādus 278.88 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi euro un 88 centi)
apmērā, kas izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas Sporta skolā kā mācību maksa
par izglītošanos;
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2. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaites, norakstot izdevumos
pielikumā minētos parādus 288.98EUR (divi simti astoņdesmit astoņi euro un 98 centi)
apmērā, kas izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas Mākslu skolā “Baltais
Flīģelis” kā vecāku maksājumi;
3. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaites, norakstot izdevumos
pielikumā minētos parādus 992.03 EUR (deviņi simti deviņdesmit divi euro un 3 centi) apmērā,
kas izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē
„Saulīte” kā vecāku maksājumi par ēdināšanu;
4. atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaites, norakstot izdevumos
pielikumā minētos parādus 56.35 EUR (piecdesmit seši euro un 35 centi) apmērā, kas
izveidojušies Siguldas novada pašvaldības Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē
„Ābelīte” kā vecāku maksājumi par ēdināšanu;
5. par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju D. Matuseviču.
28. §
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību’’ 11.pantu un Ministru kabineta 2018.gada
13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 186. un
187.punktu, lai varētu izslēgt no grāmatvedības uzskaites neatgūstamos parādus, prasījuma tiesības
uz kuriem Siguldas novada pašvaldība ir ieguvusi sniedzot pakalpojumus, ir sagatavots lēmuma
projekts.
Dome konstatē:
1. pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iekļauto informāciju, konstatējami
lēmuma pielikumā minēto juridisko personu likvidēšanas fakti, likvidācijas procesa
uzsākšana;
2. Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 186.punkts nosaka: Budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai
pastāv objektīvi pierādījumi prasību (izņemot uzkrātos ieņēmumus) saņemšanai un līgumu
izpildei, par kuriem samaksāts avanss, un, ja nepieciešams, atzīst prasību un samaksāto
avansu vērtības samazinājumu;
3. vienlaikus, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punkts nosaka: Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar
tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda
piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un
atzīst pārējos izdevumus.
4. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.
punktu, Civillikuma 1895.pantu, 705.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra
noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 186. un 187.punktu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 28.§), atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaites, norakstot
izdevumos pielikumā minētos parādus 6372.32 EUR (seši tūkstoši trīs simti
septiņdesmit divi euro un 32 centi) apmērā, saskaņā ar pielikumu;
par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Finanšu pārvaldes vadītāju D. Matuseviču.
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29. §
Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par
attālinātā mācību procesa nodrošināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumu Nr.680 “Par finansējuma
sadalījumu atbalsts sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”, lai saskaņā ar Covid -19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 25.pantu nodrošinātu piemaksas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu
pedagogiem, kā arī 1.-6.klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu, ņemot vērā Siguldas
novada pašvaldībai piešķirto valsts budžeta mērķdotācijas papildu finansējumu pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par
attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, palielināt ar 2020.gada 29.septembra Siguldas novada
pašvaldības domes sēdes lēmumā (Nr.1, 17.§) noteikto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai par periodu no 2020.gada
1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra
rīkojuma Nr.680 “Par finansējuma sadalījumu atbalsts sniegšanai attālinātā mācību procesa
nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem” 1.pielikumam,
ņemot vērā šī rīkojuma 1.pielikumā noteiktās summas katras izglītības iestādes 7.- 12.klašu
pedagogiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai un Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes aprēķinam 1.-6.klašu pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, kas veikts
atbilstoši 2020.gada 8.decembra Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores rīkojuma Nr.1.1.11/139 2.1.punktam, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes
atzinumu (prot.14, 6.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14,
29.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns,
K. Leitāne, U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (I. Ozoliņa), dome nolemj:
1. piešķirto papildu mērķdotāciju piemaksu nodrošināšanai pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu 8093,00 EUR (astoņi
tūkstoši deviņdesmit trīs euro 00 centi), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, sadalīt šādi, kā arī par šādu summu palielinot katras vispārējās izglītības iestādes
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 2020.gadam:
Izglītības iestāde

Finansējums
7.-12.klasei
EUR

Finansējums
1.-6.klasei
EUR

Kopā iestādei
mērķdotācijas
palielinājums
2020.gadam (EUR)
499
567
1340
2474

Allažu pamatskola
373
126
Mores pamatskola
441
126
Siguldas 1. pamatskola
939
401
Siguldas pilsētas
vidusskola
1 698
776
2755
Siguldas Valsts ģimnāzija
2 755
0
458
Laurenču sākumskola
0
458
8093
Kopā
6 206
1 887
2. izglītības iestāžu direktoriem nodrošināt finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim, nosakot
piemaksas pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, ievērot piešķirtā papildu
finansējuma sadalījumu 1.-6.klašu un 7.-12.klašu pedagogiem;
3. noteikt, ka lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim;
34

4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai
Sandrai Tukišai.
30. §
Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[..]
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, vietējā pašvaldība izstrādā
un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu,
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam ir īstermiņa (pieciem
gadiem) plānošanas dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz valsts līmeņa dokumentiem, kas
nosaka izglītības nozares attīstību, kā arī spēkā esošajiem Siguldas novada attīstības plānošanas
dokumentiem – Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2038. gadam un Siguldas
novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam.
Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģija 2021.–2026. gadam (turpmāk –
Stratēģija) izstrādāta un satur situācijas analīzi un iespējamo darbību programmu saskaņā ar “Siguldas
novada Izglītības nozares stratēģijas 2016.–2020.gadam” mērķiem, to īstenošanai izvirzītajiem
uzdevumiem un tā sasniegšanai noteiktajām rīcībām:
- Mērķis II: Personības pilnveidošanai atbilstošas profesionālās ievirzes, interešu un pieaugušo
izglītības pieejamība. U.8. Nodrošināt mūsdienīgas, inovatīvas, kvalitatīvas, daudzveidīgas
interešu izglītības pieejamību, R 35 Paplašināt tehniskās jaunrades piedāvājumu individuālas
tehniskās kompetences attīstīšanai Jaunrades centrā un vispārizglītojošās skolās;
- Mērķis IV: Mūsdienīga un pieejama izglītības iestāžu infrastruktūra. U.17. Izveidot
infrastruktūru kvalitatīvas un daudzveidīgas interešu izglītības realizēšanai Jaunrades centrā.
R.70 Izstrādāt un uzsākt realizēt „Viedās mājas” projektu Raiņa ielas 3 ēkas pārveidošanai par
bibliotēku un Jaunrades centru;
- Mērķis V: Radošas, daudzpusīgas, harmoniskas personības attīstību veicinoša izglītības vide,
U.21. Nodrošināt mūsdienu prasībām un pilnvērtīgam mācību procesam atbilstošu
materiāltehnisko bāzi. R.79 Atbilstoši prioritātēm mērķtiecīgi pilnveidot izglītības iestāžu
materiāli tehnisko bāzi.
Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģija 2021.–2026. gadam ietver situācijas
analīzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) izglītības pieejamībai un
pēctecībai dažādās izglītības pakāpēs Siguldas novada izglītības iestādēs, IKT izglītībai nepieciešamo
materiāltehnisko resursu pieejamību Siguldas novada izglītības iestādēs un iespējām šo resursu
optimizēšanā, kā arī līdzšinējām IKT izglītības iespējām interešu izglītībā pašvaldības izglītības
iestādēs, izvērtējot priekšrocības, trūkumus, iespējas un riskus.
Būtiska šīs stratēģijas daļa ir stratēģiskais plāns tehnoloģiju izglītības centra (turpmāk – TIC)
izveidošanai un attīstībai Siguldas novadā, kas ietver TIC plānotos pakalpojumu virzienus un to
ieviešanas pēctecību, lai nodrošinātu izglītības iespējas IKT jomā pirmsskolas vecuma bērniem,
bērniem un jauniešiem, mūžizglītības nepieciešamības pieaugušajiem, kā arī optimālo TIC
infrastruktūras un materiāltehnisko resursu un speciālistu nodrošinājuma plānu atbilstoši Stratēģijā
ietvertajiem TIC pakalpojumiem un vispārējās izglītības vajadzībām, paredzot, ka TIC centralizēti
nodrošina tādus materiāltehniskos resursus IKT izglītībai un pakalpojumus, kuru iegāde vai
īstenošana atsevišķās iestādēs nav rentabla.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras
komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot.14, 7.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
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L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģiju 2021.–2026. gadam
(pielikumā);
2. uzdot Siguldas novada Izglītības pārvaldei nodrošināt stratēģijas ieviešanu;
3. integrēt Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijā 2021.–2026. gadam
iekļautās rīcības un uzdevumus Siguldas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
31. §
Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs”
dibināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[1] Saskaņā ar izstrādāto Siguldas novada tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģiju 2021.–
2026.gadam paredzēts izveidot Siguldas Tehnoloģiju izglītības centru (turpmāk -TIC), kas darbotos
kā reģionāls tehnoloģiju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk tekstā – IKT)
izglītības centrs – inovāciju un izglītības platforma aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, augsti
kvalificētu ekspertu komandu, kas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu izglītībā, sabiedrībai un
pašvaldībai, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītības pakalpojumu sniegšanu, radītu inovāciju
idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus vietējai
uzņēmējdarbībai un pašvaldībai. Stratēģiskais plāns TIC izveidošanai un attīstībai Siguldas novadā
veidots, tā lai TIC iekļautos ES izglītības sektora attīstības kontekstā.
TIC darbības mērķis ir, attīstot pakalpojumus tehnoloģiju un IKT izglītībā, sekmēt izglītības
kvalitāti un digitalizāciju vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, palīdzēt iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, izglītības iestādēm un citām publiskām un privātām personām iesaistīties informācijas
sabiedrībā, veicināt industrijas produktivitātes palielināšanos, pakalpojumu un produktu attīstību, kā
arī veicināt ilgtspējīgu IKT infrastruktūras un pakalpojumu lietošanas attīstību.
Lai nodrošinātu TIC darbības mērķa sasniegšanu, paredzēts, ka TIC attīsta pakalpojumus 5
jomās: Izglītība; Sabiedrība; Pašvaldība; Uzņēmējdarbība un Pilsēta.
Plānots, ka TIC būs pieejamas jaunākās modernās tehnoloģijas ar tehnoloģiju un IKT izglītību
saistītu programmu īstenošanā, kura primārā mērķauditorija ir izglītības iestādes un vispārējās
izglītības skolotāji. Vienlaikus TIC kļūst par vietu, kas koordinē ar IKT infrastruktūras attīstību
saistītu jautājumu risināšanu un projektu ieviešanu pašvaldībā, nodrošina atbalstu izglītības iestāžu
digitalizācijā gan stratēģiju izstrādē, gan to ieviešanā, kā arī piedāvā pakalpojumus sabiedrībai un
vietējiem uzņēmējiem. TIC centralizēti nodrošinātu tādus materiāltehniskos resursus IKT izglītībai
un pakalpojumus, kuru iegāde vai īstenošana atsevišķās iestādēs nav rentabla. TIC darbību plānots
uzsākt ar 2021.gada janvāri.
[2] Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir “gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.)”. Savukārt minētā likuma 21.panta pirmās daļas 23. un 8.punkts noteic, ka tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, un tikai dome var lemt par iestādes izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu.
Izglītības likuma 23.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldību izglītības iestādes dibināmas,
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un
zinātnes ministriju.
Ievērojot iepriekš minēto, lai varētu uzsākt Siguldas novada tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijā
2021.– 2026.gadam paredzētās ieceres realizāciju par TIC izveidi, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu,
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Izglītības likuma 23.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada
16.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 8.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.14, 30.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina,
I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. konceptuāli atbalstīt izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanu;
2. plānot Siguldas novada pašvaldības 2021.gada budžetā iestādes darbībai nepieciešamos
līdzekļus;
3. uzdot Izglītības pārvaldei veikt nepieciešamās darbības Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra
dibināšanai, tajā skaitā sagatavot un iesnieg līdz 2021.gada janvāra kārtējai domes sēdei
lēmuma projektu par centra dibināšanu un centra nolikuma apstiprināšanu;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
32. §
Par “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz
2024. gadam” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldībā saņemto SIA „Siguldas slimnīca” 2020.gada
10.decembra iesniegumu, ar lūgumu izskatīt un apstiprināt “SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa
darbības stratēģiju par periodu no 2020. līdz 2024. gadam”, dome konstatē:
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta otrās daļas
1.punkts nosaka, ka kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka publiskas personas kontrolētā
kapitālsabiedrībā vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā atbilstoši šā likuma 57.pantam un
pamatojoties, savukārt minētā likuma 66.panta pirmās daļas 12.punkts noteic, ka tikai dalībnieku
sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa stratēģiju.
SIA „Siguldas slimnīca” 100% kapitāla daļas pieder Siguldas novada pašvaldībai. Saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma1.panta pirmās daļas
14.punktu b) apakšpunktu publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija attiecībā uz pašvaldības
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību - pašvaldības dome.
Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 „Siguldas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, turpmāk – iekšējie
noteikumi, 6.8. apakšpunktu un 16.punktā ir noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijas
saskaņošanas kārtība, kas ietver saskaņošanu ar Finanšu pārvaldi un Teritorijas attīstības pārvaldi.
Pozitīva Finanšu pārvaldes un Teritorijas attīstības pārvaldes atzinuma gadījumā, sabiedrības
izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģija tiek izskatīta tuvākajā Finanšu komitejas, Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas sēdēs un domes sēdē un virzīta apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. “SIA
“Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” ir
izskatīta un saskaņota iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
23.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta otrās
daļas 1.punktu, 57.pantu 66.panta pirmās daļas 12.punktu, iekšējo noteikumu 6.8. apakšpunktu un
16.punktu, izskatījusi SIA “Siguldas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2020.
līdz 2024. gadam”, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 17.decembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 8.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 31.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
R. Kalvāns, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (K. Leitāne), dome nolemj:
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uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par “SIA “Siguldas
slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2020. līdz 2024. gadam”
pievienotajā redakcijā apstiprināšanu.
33. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
4.punktu, kas paredz: “4.Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar
administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu
apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu
kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Ievēlot novada vēlēšanu
komisiju, katras pašvaldības domes deputātu balsu skaits ir proporcionāls konkrētās pašvaldības
iedzīvotāju kopskaitam. Šajā gadījumā: 1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā
ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav
pretrunā ar šo likumu; 2) komisijas pirmo sēdi sasauc tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir
lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, vai viņa norīkota
persona; 3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību
domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem; 4) vēlēšanu komisijas adrese ir tās pašvaldības vēlēšanu komisijas
adrese, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Likuma
pārejas noteikumu 5.punkts noteic: “5. Ja deputātu kopsapulce līdz 2020. gada 1. decembrim novada
vēlēšanu komisiju šajā likumā noteiktajā kārtībā neizveido, to saskaņā ar likumu "Par Centrālo
vēlēšanu komisiju" ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.”, kā arī saskaņā ar Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (Likuma nosaukums 17.06.2020.
likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.01.2021. ir Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likums) 3.panta otro daļu (17.06.2020.likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.01.2021.), ar
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020.gada 5.novembra sēdes
lēmumu "Par Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu" 2021.gada
pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai ievēlēta pagaidu iestāde “Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu
komisija”.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”,
papildinot to ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces ievēlēto pagaidu
iestādi “Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 32.§), atklāti
balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
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.
[..]
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34. §
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Upeņu iela 4, Sigulda,
Siguldas novads – atsavināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2020.gada 11 decembra lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.56, 1.§) ar ierosinājumu nodot
atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upeņu iela 4, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 2917, un [D.N.] 2020.gada 8.septembra iesniegumu
(reģ.Nr.1.3.10-1/2868), dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 002 2917,
kas sastāv no zemes vienības 1114m2 platībā (kadastra apzīmējums 80150022917), turpmāk
– Zemes vienība – saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000523805 īpašuma tiesības reģistrētas Siguldas novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar zemesgrāmatas III daļas 1.iedaļas ierakstu 1.1. Zemes vienība ir apgrūtināta ar
Atzīmi – uz zemes vienības atrodas [A.N.] piederošas ēkas (būves).
3. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.[numurs]
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.
[numurs], turpmāk – Ēka – reģistrētas [D.N.], pamatojoties uz 2020.gada 8.jūlija apliecību
par laulātā mantas daļu un mantojuma apliecību (reģ.Nr.3103).
4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts noteic, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), [..].
5. Starp Siguldas novada pašvaldību kā iznomātāju un [D.N.] 2020.gada 8.septembrī noslēgts
zemes nomas līgums Nr.2020/722 par Zemes vienības nomu līdz 2030.gada 13.augustam.
6. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratores sniegto informāciju par
iznomāto Zemes vienību nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
7. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratores sniegto informāciju par
iznomāto Zemes vienību nav nomas maksas parādu.
8. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II sējuma Grafisko daļu un III sējuma
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Zemes vienības esošais un atļautais
lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
9. Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvalde saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu organizēja Zemes vienības
novērtēšanu.
10. Saskaņā ar SIA “Invest - Cēsis”, reģ.Nr. 44103018948, 2020.gada 4.decembra novērtējumu,
nekustamā īpašuma tirgus cena ir 14 500 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro nulle
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.
11. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktā noteikts, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena
nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību
vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
12. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Zemes
vienības kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 14 270 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti
septiņdesmit euro nulle centi);
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13. Zemes vienības nosacītā cena tiek noteikta 14 700 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti
euro nulle centi);
14. Zemes vienība nav nepieciešama Siguldas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta
trešo daļu, 4.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
9.panta otro daļu, 44.panta septīto daļu, Pārejas noteikumu 11.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 33.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upeņu iela 4, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 002 2917, kas sastāv no zemes vienības 1114m2 platībā
(kadastra apzīmējums 80150022917) par nosacīto cenu 14 700 EUR (četrpadsmit tūkstoši
septiņi simti euro nulle centi).
2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upeņu iela 4, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 002 2917, atsavināšanas paziņojumu.
3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai [D.N.].
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.
35. §
Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu
pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[1] Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģija 2016.–2020.gadam ir vidēja termiņa
(5 gadiem) plānošanas dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.–2038.gadam un Siguldas novada Attīstības programmu 2011.–
2017.gadam, kuras ietvaros kultūras nozares attīstība Siguldas novadā ir noteikta kā viena no
prioritārajām jomām. Ar kultūras nozari saistītās aktivitātes iekļaujas arī citu nozaru attīstības
uzdevumos – izglītības, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas, kas noteiktas Siguldas novada Attīstības
programmā 2011.–2017.gadam.
Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam ir vidēja termiņa
(pieciem gadiem) plānošanas dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz valsts līmeņa dokumentiem,
kas nosaka izglītības nozares attīstību, kā arī spēkā esošajiem Siguldas novada attīstības plānošanas
dokumentiem – Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2038. gadam un Siguldas
novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam.
[2] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 2.punkts noteic: “Ar
šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un
uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās
pašvaldības domes pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šajā likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1.
jūlijā.” Saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu un pārejas noteikumu 6.punktu ar 2021. gada
pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi Siguldas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā ietilpst šādas teritoriālās vienības: Allažu pagasts; Inčukalna pagasts;
Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts; Siguldas pagasts; Siguldas
pilsēta. Kā šo teritoriju administratīvais centrs noteikts – Sigulda. Siguldas novada pašvaldība ir
novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Pārejas
noteikumu 14.punkts noteic, ka no 2021.gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim “Siguldas
novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina
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pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada
Vangažu pilsētu”.
Esošās attīstības programmas un stratēģijas izstrādātas un attiecas uz esošo Siguldas novadu.
Līdz ar to, lai apvienošanas rezultātā nodrošinātu Siguldas novadā iekļauto teritoriju vienotu attīstību,
ir uzsākta jaunveidojamā Siguldas novada Attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrāde.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. pants nosaka, ka
jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 2021.gada
30.jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem. Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 12.novembrī pieņēma lēmumus “Par
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu”
(Nr.14 , 22.§) un “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam Darba uzdevuma
apstiprināšanu” (Nr.14, 23.§) . Saskaņā ar apstiprinātajiem darba uzdevumiem, Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045.gadam izstrāde jāveic līdz 2021.gada oktobrim un
Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam jāveic līdz 2022.gada septembrim.
[3] Ņemot vērā, ka Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģija 2016.–2020.gadam
un Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam ir hierarhiski pakārtota
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.–2038. gadam un Siguldas novada Attīstības
programmai 2011.–2017. gadam un to, ka šobrīd noris jauna Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde, kura tiek izstrādāta tā, lai tās attiektos uz visu
jaunizveidojamā Siguldas novada teritoriju, šobrīd nav lietderīgi lemt par jaunas Siguldas novada
Kultūras nozares attīstības stratēģijas un Izglītības nozares attīstības stratēģijas izstrādi uz esošās
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas pamata.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 74. punktu “Ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma
zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības
programma. Ja beidzies ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas darbības termiņš,
tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas apstiprināšanai”.
Pašvaldība piemērojot analoģiju, šo principu attiecina arī uz tiem pašvaldības plānošanas
dokumentiem, kuri izdoti uz Ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programmas pamata.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, otro daļu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 2014.gada 14.oktobra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 74.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9.
punktu, 2020.gada 15.oktobrī parakstīto “SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.2020/855 “Par Siguldas,
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību
sasniegšanai”, kurā cita starpā paredzēta sadarbība apvienojamām pašvaldībām attīstības plānošanas
dokumentu izstrādē, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes
atzinumu (prot.14, 9.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14,
34.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. pagarināt termiņu Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijai 2016.–2020.gadam

un Kultūras stratēģijai 2016.–2020.gadam līdz jaunas Izglītības nozares attīstības stratēģijas
un Kultūras stratēģijas apstiprināšanai;
2. uzsākt esošās situācijas analīzes izstrādi apvienošanas rezultātā Siguldas novadā
iekļaujamajām teritorijām Siguldas novada Izglītības stratēģijas 2021.–2026.gadam un
Kultūras stratēģijas 2021.–2026.gadam sagatavošanai.
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36. §
Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru
kabineta 19.12.2016. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, kā arī
ņemot vērā Sociālās komitejas 2020.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 1.§), atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus 2020.gada 23.aprīlī apstiprinātajā Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā
Nr.4/2020 šādus grozījumus:
1.1. papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
“19.1 Bāriņtiesas dokumentu arhivēšana tiek veikta atbilstoši lietu nomenklatūrai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;
1.2. izteikt 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.3. Jūdažu Sabiedriskajā centrā, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, katru
pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00, pēc iepriekšēja pieraksta.”;
1.3. papildināt IV.1 nodaļu šādā redakcijā:
“IV.1 Bāriņtiesas sēžu organizācija
1
23. Bāriņtiesas sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Kārtējās Bāriņtiesas sēdes notiek divas reizes mēnesī
- pirmajā un trešajā trešdienā Bāriņtiesas telpās. Steidzamos gadījumos Bāriņtiesas
priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi.
23.2 Administratīvā procesa dalībnieki, kā arī citas iesaistītās personas, piemēram, veselības
aprūpes, izglītības, sociālā dienesta un policijas darbinieki, psihologs, tiek aicināti uz sēdi ar
rakstisku uzaicinājumu.
37. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Mores pamatskolas nolikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības
izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Vispārējās izglītības likuma 8.
un 9.pantu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.14, 4.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina,
I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt 2017.gada 27.jūlijā apstiprinātajā nolikumā Nr.15/2017 “Mores pamatskolas nolikums”
šādus grozījumus:
1. izteikt 21.punktu šādā redakcijā: “Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība
noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora
tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.”;
2. izteikt 23.punktu šādā redakcijā: “Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība
noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu
apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.”
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38. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Siguldas Jaunās pils Salona
izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saskaņā ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskā
mērķa uzdevuma “Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās
rīcības ir: izstrādāt eksportspējīgus kultūras pasākumu piedāvājumus; radīt platformu jaunu kultūras
produktu un piedāvājumu radīšanai, attīstīšanai; sniegt atbalstu kultūras organizāciju un radošo
industriju darbībai ar mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un pieejamību. “. Savukārt
saskaņā ar Siguldas novada kultūras stratēģiju 2016.-2023.gadam stratēģiskie mērķi kultūras nozarē
ir: Daudzveidīgs, radošs, uz kvalitāti un vispārcilvēciskām vērtībām vērsts kultūras piedāvājums ar
uzdevumu “Izstrādāt atbalsta mehānismu līdzdalībai un izaugsmei dažādu nozaru profesionālajā
mākslā un amatiermākslā” un Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos, saliedēta vietējā kopiena ar
uzdevumu “Veidot labvēlīgus nosacījumus iedzīvotāju iniciatīvām un vietējās kopienas iesaistīšanai
kultūras piedāvājumu radīšanā un patēriņā.”
Ņemot vērā to, ka Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas darbi ir noslēgušies, kā arī to, ka saskaņā
ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 “Jaunā pils“, Siguldas Jaunās pils ēkā
tiek realizēta vienīgi kultūras un izglītības funkcija, ir priekšlikums kā daļu no Siguldas Jaunās pils
ekspozīcijas divas telpas izmantot Siguldas Jaunās pils Salona (turpmāk – Salons) vajadzībām ar
mākslu saistītu projektu īstenošanai. Salons atradīsies īpaši tam izveidotās telpās Siguldas Jaunajā
pilī, Pils ielā 16, Siguldā, 2.stāvā (telpas nr. 44 un nr.45) un tā būs pagaidu mākslas platforma, kur
Siguldas novada māksliniekiem, kā arī māksliniekiem, kuri dzimuši Siguldas novadā vai
māksliniekiem, kuri savu radošo darbību saista ar Siguldas novadu, organizēt izstādes,
mākslinieciskās darbības, performances, demonstrācijas u.c.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības
aģentūra” sadarbībā ar Siguldas novada Kultūras centru organizē Salona izmantošanu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu “pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam, Siguldas
novada kultūras stratēģiju 2016.-2023.gadam, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas
2020.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 1.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis,
R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa,
L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (I. Zagorska),
dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Siguldas Jaunās pils
Salona izmantošanas noteikumi” pielikumā pievienotajā redakcijā.
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39. §
Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) ir saņemts VSIA “Latvijas Nacionālais
teātris”, reģ.Nr. 40003786149, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010, 10.12.2020.
iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 10.12.2020. ar Nr. 2.1-16/3698), ar lūgumu izskatīt iespēju
pašvaldībai sadarboties ikgadēja pasākuma “Siguldas teātra festivāls” organizēšanā.
VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” piedāvā, sākot ar 2021.gada jūniju, veidot ikgadēju
pasākumu “Siguldas teātra festivāls” (turpmāk – Festivāls), dažādās Siguldas pilsētas kultūrvietās
iekštelpā un ārtelpā, izmantojot Siguldas unikālo kultūrvidi un dabas vidi, veidot daudzveidīgu teātra
izrāžu ciklu. 2021.gadā Festivāla aktivitātes plānotas laika posmā no 18.jūnija līdz 20. jūnijam.
Festivāla programmā iekļautas 6 izrādes dažādām vecuma grupām un dažādu interešu
mērķauditorijām, tai skaitā 2 pirmizrādes un Spēlmaņu nakts 2019./ 2020. gada GRAND PRIX
ieguvēja izrāde “Puika, kurš redzēja tumsā”. Festivāla programmā kopumā plānotas 10 izrādes.
Festivāla programma speciāli pielāgota dažādām Siguldas kultūrvietām – Siguldas pilsdrupu estrādei,
koncertzālei “Baltais flīģelis”, kultūras centram Siguldas devons, Raiņa parkam u.c.
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskā mērķa
uzdevuma “Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās rīcības
ir: izstrādāt eksportspējīgus kultūras pasākumu piedāvājumus; radīt platformu jaunu kultūras
produktu un piedāvājumu radīšanai, attīstīšanai; sniegt atbalstu kultūras organizāciju un radošo
industriju darbībai ar mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un pieejamību. Festivāls palielina
Siguldas novada kultūras aktivitāšu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību, veidojot sadarbību ar
profesionālu teātri. Ņemot vērā, ka Festivāla programma piesaistīs lielu apmeklētāju skaitu un daļu
no Festivāla programmas plānots realizēt Siguldas pilsdrupu estrādē un papildināt festivāla aktivitātes
ar uzņēmējdarbības aktivitātēm Siguldas pils kompleksā, tas sniegs nozīmīgu atbalstu Siguldas pils
kompleksa uzņēmējdarbībai un Siguldas pilsētas uzņēmējdarbībai kopumā. Tādējādi tiks veicināta
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskā mērķa uzdevuma “Starptautiski
atpazīstams un apmeklēts tūrisma galamērķis ar konkurētspējīgiem, kvalitatīviem un ilgtspējīgiem
tūrisma produktiem” īstenošanai plānotās rīcības “Stiprināt Siguldas kā aizraujoša tūrisma
galamērķa atpazīstamību” sasniegšanu.
Festivāls plānots kā tradicionāls, ikgadējs starptautiskas nozīmes kultūras pasākums, kuru
apmeklē skatītāji no visas Latvijas un citām Baltijas valstīm, festivāla programmas veidošanā iesaistot
citu Baltijas valstu teātru māksliniekus. Ņemot vērā to, ka šis pasākums potenciāli ik gadu var
piesaistīt ievērojamu skaitu Latvijas un ārvalstu tūristu, pasākuma organizēšana Siguldas novadā
veicina arī tūrisma nozares attīstību. Saskaņā ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013. – 2038.gadam “tūrisma attīstība ir viens no pašvaldības attīstības prioritāriem virzieniem.
Palielinot tūristu plūsmu, ir iespēja veicināt novada attīstību un palielināt Siguldas novada
iedzīvotāju dzīves labklājību, radīt darbavietas un paplašināt pieejamību dažādiem pakalpojumiem”.
Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģijā 2016.–2020.gadam ir noteikts,
stratēģiskā mērķa uzdevums “Veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, akcentējot
Siguldas novada kultūrvides unikalitāti un kopienas tradīcijas” un tā sasniegšanai plānotā rīcība
“Sadarbībā ar PA „Siguldas Attīstības aģentūra” izstrādāt kultūras aktivitāšu plānu Siguldas pils
kompleksam”. Ņemot vērā, ka daļa no Festivāla programmas, tai skaitā lielformāta izrāde
“Skroderdienas Silmačos”, tiek realizēta Siguldas pilsdrupu estrādē, tam ir potenciāls kļūt pa vienu
Siguldas pils kompleksa zīmola pasākumiem.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
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jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), kā arī atbilstoši 15.panta pirmās daļas 10.punktam – sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmajai daļai pašvaldības dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā; vienlaikus, saskaņā ar minētā panta otro daļu
– pašvaldības domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 16.decembra atzinumu (prot.Nr.14, 2.§) un Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 35.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” (turpmāk – Teātris)
pasākuma “Siguldas teātra festivāls” organizēšanā, piešķirot finansējumu un iespēju
robežās nodrošinot pasākuma norises vietu iekārtošanu un tehnisko nodrošinājumu
Festivāla norises vietās, satiksmes organizāciju un sabiedrisko kārtību un drošību
pasākuma laikā atbilstoši saskaņotajai Festivāla programmai;
2. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot sadarbības līgumu ar VSIA “Latvijas
Nacionālais teātris”, šī lēmuma 1.punktā minētās sadarbības īstenošanai, paredzot
līgumā šādus nosacījumus:
2.1 Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē un līguma
ietvaros pasākuma organizators ir Teātris, kura noslēdzot šo līgumu uzņemas
pilnu atbildību kā pasākuma organizators;
2.2 Pašvaldības finansējuma apjomu noteikt atsevišķi katram gadam pēc
Pašvaldības iespējām apstiprinātā budžeta ietvaros, pamatojoties uz izvērtētu
Teātra iesniegto tāmi;
2.3 noteikt sadarbības līguma termiņu – 3 (trīs) gadus;
2.4 noteikt kārtību, kādā Teātris saskaņo Festivāla programmu, kā arī
nepieciešamo atbalstu no pašvaldības ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada
1.novembrim;
2.5 noteikt atlaižu apmēru Festivāla programmas pasākumos Siguldas ID karšu
īpašniekiem;
3. šī lēmuma nolemjošās daļas 2.4.apakšpunkts nav attiecināms uz pasākumu, kas
plānots 2021.gadā, par ko Teātris Festivāla programmu iesniedz ne vēlā kā līdz
2021.gada 31.janvārim.
4. noteikt Siguldas novada Kultūras centra direktori par atbildīgo par šī lēmuma izpildi
un sadarbības līguma noslēgšanu.
40. §
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Silciema iela 75, 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:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 12.novembra sēdes lēmumam “Par
Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Silciema iela 75, Egļupe,
Allažu pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 11.§), 2020.gada 11.decembrī notika nekustamā īpašuma
Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8042 001 0259, kas
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sastāv no zemes vienības 651m2 platībā (kadastra apzīmējums 8042 001 0259), turpmāk –
Nekustamais īpašums – pārdošanas izsole, kurā:
1.1.Izsoles sākumcena 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro nulle centi);
1.2.Piedalījās viens dalībnieks.
2. Nosolītā pirkuma maksa 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro nulle centi);
3. Augstāko pirkuma maksu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro nulle centi) par
Nekustamo īpašumu nosolīja [T.M.], personas kods [..];
4. [T.M.] 2020.gada 12.decembrī veica samaksu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro
nulle centi) apmērā, samaksā par Nekustamo īpašumu tika iekļauts arī samaksātais
nodrošinājums 300,00 EUR (trīs simti 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 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 36.§), atklāti balsojot ar
15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8042 001 0259, kas sastāv no zemes vienības 651m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8042 001 0259), 2020.gada 11.decembra izsoles rezultātu.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar [T.M.], personas kods [..].
3. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8042 001 0259, pārdošanas izsoles procesu par labu [T.M.].
4. Pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz [T.M.] vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Silciema iela 75, Egļupe, Allažu pagasts,
Siguldas novads, kadastra Nr. 8042 001 0259.
41. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā
Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ņemot vērā, ka 2020.gada 1.jūlijā stājies spēkā Administratīvās atbildības likums, nepieciešams
veikt Administratīvās atbildības likumam atbilstošus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 9.augusta nolikumā Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
nolikums” (prot.Nr.12, 5.§).
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 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 1.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta nolikumā
Nr.9/2018 “Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”
(prot.Nr.12,5.§):
1.1. izteikt nolikuma izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma “Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu”
1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
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“1. Šis nolikums nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
Administratīvās komisijas (turpmāk – Komisija) izveidošanas kārtību, struktūru, tiesības
un pienākumus, kā arī darba organizāciju.”;
1.3. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Komisijas sastāvu izveido, apstiprina, groza vai likvidē Siguldas novada pašvaldības
dome. Komisija ir pakļauta Pašvaldības domei un tās darbība tiek finansēta no
Pašvaldības budžeta līdzekļiem.”
1.4. izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. izskatot administratīvā pārkāpuma lietu:
5.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos noskaidrot administratīvā
pārkāpuma lietas ietvaros izvērtējamos apstākļus;
5.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos lemt par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu vai administratīvā soda piemērošanu nepilngadīgajiem;”;
1.5. izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.3. pēc pieprasījuma sniedz Pašvaldībai pārskatu par Komisijas darbu;”
1.6. 14.punktā svītrot vārdus “, kurš nav Komisijas loceklis”;
1.7. izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.2. fiksē lietas izskatīšanas gaitu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”;
1.8. svītrot 14.3.apakšpunktu;
1.9. izteikt IV. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VI. Komisijas darba organizācija”;
1.10. 21.punktā svītrot vārdus “un/vai administratīvā pārkāpuma protokolu.”;
1.11. svītrot 24.punktu;
1.12. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Komisija lēmumu pieņem ar Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis
sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Lēmumu paraksta Komisijas
priekšsēdētājs, tā prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.”;
1.13. 27.punktā vārdu “lemjošo” aizstāt ar vārdu “rezolutīvo”;
1.14. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Pilnu lēmuma tekstu normatīvajos aktos norādītajām personām paziņo pēc iespējas
ātrāk, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanas dienas.”;
1.15. svītrot 29.punktu;
1.16. svītrot 30.punktu.
42 .§
Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Ņemot vērā dokumentu pārvaldības un personāla dokumentu elektroniskās sistēmas ieviešanu
pašvaldībā, kā arī nepieciešamību aktualizēt Informācijas tehnoloģiju nodaļas funkcijas, uzdevumus
un tiesības, kā arī Informācijas tehnoloģiju nodaļas struktūru un darba organizāciju, ir nepieciešams
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 43.§),
atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģijas nodaļas nolikumu
pielikumā pievienotajā redakcijā.
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43. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora iecelšanu amatā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora atbrīvošanu no amata” (prot.Nr.10,
34.§). Lai nodrošinātu Siguldas Sporta skolas nepārtrauktību direktora amata vakances laikā, ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā”
(prot.Nr.10, 35.§) par Siguldas Sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju uz vakances laiku
iecelta Ilze Ratniece.
No 2020.gada 15.septembra līdz 2020.gada 4.oktobrim notika pretendentu pieteikšanās uz
vakanto Siguldas Sporta skolas direktora amatu. Tika saņemti 14 pretendentu pieteikumi, no kuriem
pretendentu atlases konkursa komisija otrajai kārtai (darba intervijai) izvirzīja astoņus pretendentus,
bet trešajai kārtai (stratēģiskais redzējums par Siguldas Sporta skolas attīstības iespējām) izvirzīja trīs
kandidātus. Pretendentu atlases konkursa komisija kā atbilstošāko Siguldas Sporta skolas direktora
amatam izvirza Karīnu Putniņu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un
kultūras komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 3.§), atklāti balsojot ar 15
balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iecelt Karīnu Putniņu par Siguldas Sporta skolas direktoru no 2021.gada 4.janvāra;
2. noteikt Karīnai Putniņai Siguldas Sporta skolas direktora amatā mēnešalgu, saskaņā ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.septembra lēmuma “Par mēnešalgas
noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās
ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem
2020./2021.m. g.” (prot.Nr.11, 8.§) 2.pielikuma 1.punktu;
3. noteikt, ka 2021.gada 4.janvārī spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes lēmums “Par
Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu amatā” (prot.Nr.10, 35 §);
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu
zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai.
44. §
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra nolikuma
Nr.12/2019 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 4.pielikuma “Siguldas
novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” organizēšanas kārtība”
18.punktu pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas
sastāvu ar savu lēmumu apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome.
2. Nepieciešams precizēt un no jauna apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas
novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāvu.
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Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra nolikuma “Siguldas
novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 4.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības konkursa
“Siguldas novada uzņēmēju gada balva” organizēšanas kārtība” 18.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 5.§),
atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa,
R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. SIA „Pierīgas Lauku konsultāciju birojs” vadītāja Kristīne Ragaine-Volnianko komisijas loceklis;
2. Siguldas biznesa inkubatora projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga – komisijas
loceklis;
3. Attīstības finanšu institūcijas Altum korporatīvo attiecību vadītāja Vita BreidakaPodračika – komisijas loceklis un komisijas priekšsēdētājs;
4. Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele – komisijas sekretārs.
45. §
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatot SIGULDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES, reģistrācijas
Nr.90000186901, juridiskā adrese Baznīcas iela 2, Sigulda, Siguldas nov., Siguldas draudzes
priekšnieka Aivara Graiksta 2020.gada 23.novembra iesniegumu ar lūgumu Siguldas novada
pašvaldībai ņemt patapinājumā trotuāru, kas iet gar Siguldas baznīcas centrālo ieeju no Cēsu ielas
līdz Pils ielai, kā pamatojumu minot, ka minēto trotuāru galvenokārt izmanto tūristi, kas apmeklē
Siguldu, un vienlaikus norādot, ka trotuāram vajadzīgs remonts, ziemā sniega tīrīšana un citi
uzturēšanas, uzkopšanas darbi, dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfisko datu bāzi,
konstatēts, ka īpašumā Baznīcas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, atrodas gājēju celiņš ~
475 m2 platībā (190 m garumā un 2.5 m platumā);
2. gājēju ceļš, kas šķērso zemes vienību Bazņīcas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, jau
vēsturiski tiek izmantots kā savienojošais gājēju ceļš starp Raiņa, Cēsu un Baznīcas ielām,
tas ir viens no galvenajiem maršrutiem, ko izmanto gan Siguldas pilsētas iedzīvotāji, gan
viesi, lai no pilsētas centra nokļūtu uz pils kvartālu, kurā atrodas ne tikai dažādi publiski
objekti, tādi kā atjaunotā Siguldas Jaunā pils, Livonijas ordeņa pils, brīvdabas estrāde,
publikai pieejamas mākslinieku darbnīcas, bet arī pašvaldības administrācija, kas pilda
visu iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas;
3. zemes vienība Baznīcas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, kopējā platība 21730 m2,
kadastra apzīmējums 8015 002 1805, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1234 ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8015 002
1805 sastāvā, un ir SIGULDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES,
reģistrācijas Nr.90000186901, īpašumā;
4. saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
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5. ņemot vērā iepriekš minēto un faktu, ka gājēju celiņš, kas atrodas īpašumā Baznīcas ielā
2, Siguldā, Siguldas novadā, tiek izmantots publiski, Siguldas novada pašvaldībai ir
nepieciešams lemt par zemes vienības Baznīcas ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, daļas
475 m2 platībā, uz kuras atrodas gājēju celiņš, ņemšanu patapinājumā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Civillikuma 1947., 1948.,
1950.pantiem, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.13, 7.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode,
D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis,
E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. ar 2021.gada 1.janvāri ņemt patapinājumā daļu 475 m2 platībā no zemes vienības Baznīcas
ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, kopējā platība 21730 m2, kadastra apzīmējums 8015 002
1805, uz tās esošā gājēju celiņa uzturēšanai;
2. noteikt Patapinājuma līguma termiņu 10 gadi;
3. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai organizēt
patapinājuma līguma noslēgšanu ar SIGULDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKO
DRAUDZI, reģistrācijas Nr.90000186901.
46. §
Par Dabas aizsardzības pārvaldes apstrīdējumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatot Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) ģenerāldirektora vietnieces resursu
pārvaldības jomā Olgas Veilandes 2020.gada 30.oktobra vēstuli Nr.7.14./5545/2020-N, ar kuru
apstrīd Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Dzīvokļu komisijas (turpmāk –
Komisija) 2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.15), dome konstatē:
[1] Komisijā 2020.gada 28. augustā saņemta nekustamā īpašuma Baznīcas ielā [numurs],
Siguldā, Siguldas novadā pārvaldnieka (DAP) vēstule ar lūgumu anulēt ziņas par [M.M.], personas
kods [..], deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā, paskaidrojot, ka izdeklarējamai personai
saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta otro daļu nav noslēgts spēkā esošs dzīvojamās
telpas īres līgums un nav tiesiska pamata dzīvot nekustamajā īpašumā.
[2] Komisija, izvērtējot DAP vēstulē minēto, tās rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo daļu, [M.M.]
sniegto paskaidrojumu 2020.gada 11.septembra iesniegumā, ar 2020.gada 23.septembra lēmumu
Nr.1 (prot.Nr.15) atteikusi anulēt ziņas par [M.M.] deklarēto dzīvesvietu Baznīcas ielā [numurs],
Siguldā, Siguldas novadā. Kā atteikuma iemesls ziņu anulēšanai saistīts ar to, ka [M.M.] šajā adresē
dzīvo un ir sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
[3] DAP par minēto lēmumu iesniegusi Pašvaldības domei sūdzību, ar kuru apstrīd
Komisijas 2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.15). Sūdzībā norādīts, ka:
−
atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem īpašuma Baznīcas ielā [numurs], Siguldā
galvenais lietošanas veids un būves tips ir noteikts kā biroja ēka;
−
Dzīvojamo telpu īres likuma (spēkā no 1993. gada 16.februāra) 3.panta pirmajā daļā
cita starpā ir noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets var būt atsevišķs
dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja. Nedz šobrīd, nedz arī Dzīvojamās telpas
īres līguma (Nr. 7.9/1/2013/P, 2013.gada 6.marta līgums) parakstīšanas brīdī īpašumā
neviena dzīvokļa nav un nekad nav bijis. Papildus tiek norādīts, ka Dzīvojamo telpu
īres likuma Pārejas noteikumu (05.07.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā
01.01.2002. ) 11.punktā ir noteikts, ka no 2002.gada 1.janvāra valsts un pašvaldību
institūcijas vairs nenosaka dzīvojamām telpām dienesta dzīvokļa statusu.
DAP ieskatā [M.M.] jau pirmšķietami tika kļūdaini (bez tiesiska pamata) deklarēta īpašumā.
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[4] Ievērojot DAP sūdzībā norādītos iebildumus, lietā izšķirams jautājums par to, vai
Komisijai bija pamats atteikt ziņu anulēšanu par [M.M.] deklarēto dzīvesvietu īpašumā Baznīcas ielā
[numurs], Siguldā, Siguldas novadā.
[5] Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka
administratīvais process iestādē noris saskaņā ar APL normām, ja speciālajās tiesību normās nav
noteikta cita kārtība. Deklarēto ziņu pārbaudi regulē Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pants, kura
pirmā daļa paredz, ka iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu
iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu. Pašvaldības dome, izvērtējot tās rīcībā esošo
informāciju, kā arī ar pārbaudot DAP norādītos apstākļus, konstatēja lietas izspriešanai šādus
apstākļus:
[5.1] Saskaņā Iedzīvotāju reģistra datiem [M.M.] deklarēta īpašumā Baznīcas ielā [numurs],
Siguldā, Siguldas novadā no 2013.gada 18.septembra. Kā deklarēšanās pamats norādīta - rakstveida
īres līgums ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
[5.2] Saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmata datiem nekustamā īpašuma
Baznīcas ielā [numurs], Siguldā nekustamā īpašniece no 2002.gada 14.oktobra ir LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. DAP minēto īpašumu pārvalda, pamatojoties uz
2017.gada 14.novembra Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr. 7.8/39/2017-P.
[5.3] Lai pārbaudītu vai [M.M.] deklarētajā adresē dzīvo un ir sasniedzama un noskaidrotu
lietā iesaistīto dalībnieku viedokļus, Pašvaldība:
[5.3.1] 2020.gada 25.novembrī nosūtīja vēstuli Nr.1.3.7-6/2223 [M.M.]. [M.M.] uz izsūtīto
vēstuli ir atsaukusies, iesniedzot iesniegumu, norādot, ka īpašumā Baznīcas ielā [numurs]
vēljoprojām dzīvo. [M.M.] norāda, ka telpas, kurās dzīvo, bija izīrētas viņas vīram [G.S.],
pamatojoties uz vienošanos, kura noslēgta ar DAP 2009.gada 16.decembrī (vienošanās pievienota
iesniegumam). Pievienotajā vienošanās noteikts, ka īrniekam – [G.S.] tiek piešķirta dzīvojamā platība
dienesta viesnīcas telpās Baznīcas ielā [numurs], Siguldā uz laiku, kamēr tiek veikts dzīvojamās
mājas Baznīcas ielā [numurs] kapitālais remonts, jo dzīvojamā māja ir avārijas stāvoklī. Saskaņā ar
vienošanās pielikumu dzīvojamo telpu kopējā platība ir 53,6 m2 (pēc telpu grupu eksplikācijas), no
kurām dzīvojamā platība paredzēta 48,6 m2 (dzīvošanai paredzētā telpu grupā ietilpst 2 guļamistabas,
vannas istaba, virtuve kopā ar dzīvojamo istabu);
[5.3.2] 2020.gada 26.novembrī nosūtīja vēstuli Nr.3-8/2849 DAP, kurā lūgts sniegt
informāciju vai [M.M.] šobrīd dzīvo īpašumā Baznīcas ielā [numurs], Siguldā; vai iepriekš šī platība,
ko aizņēmusi dzīvošanai [M.M.], bija nodota lietošanā viņas vīram; iesniegt 2013.gada 6.marta
Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.7.9/1/2013/P kopiju.
DAP atsaucoties uz minēto lūgumu, ar 2020.gada 4.decembra vēstuli Nr.7.14/6158/2020-N
sniegusi šādu informāciju:
−
DAP apstiprina, ka [M.M.] šobrīd dzīvo biroja ēkā, ar kadastra apzīmējumu [numurs],
Baznīcas ielā [numurs], Siguldā, par ko liecina [M.M.] parakstīts 2020.gada
16.oktobra Akts par uguns apsardzības pults trauksmes signalizācijas aktivizēšanu, ko
izraisīja piedūmojums 4.stāva dzīvokļa virtuvē, kur dzīvo [M.M.];
−
platība, ko aizņēmusi dzīvošanai [M.M.], ar 2013.gada 6.marta dzīvojamās telpas īres
līgumu Nr.7.9/1/2013/P bija nodota lietošanā [G.S.] kā dienesta viesnīcas platība
(vēstulei pievienots 2013.gada 6.marta dzīvojamās telpas īres līguma Nr.7.9/1/2013/P
kopija). Arī pievainotajā īres līguma pielikumā dzīvojamo telpu kopējā platība ir 53,6
m2 (pēc telpu grupu eksplikācijas), no kurām dzīvojamā platība paredzēta 48,6 m2
(dzīvošanai paredzētā telpu grupā ietilpst 2 guļamistabas, vannas istaba, virtuve kopā
ar dzīvojamo istabu).
Vēstulē vienlaicīgi DAP norāda, ka Baznīcas ielā [numurs] ir biroju ēka, un DAP nevar
uzņemties atbildību par īrnieces veselību vai dzīvību, it īpaši ārpus darba laika. DAP apzinās, ka šis
ir civiltiesisks strīds un risinās to tiesas ceļā, vienlaikus DAP aicina Pašvaldību izskatīt iespēju
piedāvāt [M.M.] dzīvojamās telpas Siguldā vai tās apkaimē. DAP ir ieplānojusi sarunu ar īrnieci par
civiltiesiskā strīda risināšanas veidiem.
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[6] Ņemot vērā, ka Pašvaldībai ierosinātajā lietā bija nepieciešams vēlreiz pārbaudīt [M.M.]
deklarēto dzīvesvietas ziņu atbilstību un noskaidrot lietā pušu viedokli, Pašvaldības domei nebija
iespējams pieņemt lēmumu ievērojot APL 64.panta pirmajā daļā noteikto viena mēneša termiņu. APL
64.panta otrā daļa, paredz, ka ja objektīvu iemeslu dēļ lēmumu nav iespējams pieņemt viena mēneša
laikā, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas
dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ievērojot minēto tiesisko regulējumu, Pašvaldība pagarināja
lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 2020.gada 27.decembrim.
[7] Ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus, rīcībā esošos dokumentus, izdarot uz to pamata šīs
lietas juridisko izvērtējamu, dome secina:
[7.1] Likumdevējs Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmajā daļā ir noteicis
apstākļus, kuriem iestājoties tiek anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, proti, ja: 1) dzīvesvietas
deklarētājs vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi
nepatiesas ziņas; 2) attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ņemot vērā
minēto, Pašvaldības domei ir nepieciešams konstatēt, vai pastāv kāds no likumā noteiktajiem
gadījumiem ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmā un otrā daļa noteic, Dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru
šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai
ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi
uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
[M.M.] deklarējot savu dzīvesvietu Baznīcas ielā [numurs], Siguldā kā tiesisko pamatu
norādījusi rakstveida īres līgumu ar DAP. Kā secināms no lietā esošās informācijas rakstveida īres
līgums ar DAP par dzīvojamās platības izīrēšanu Baznīcas ielā [numurs], Siguldā bija noslēgts
[M.M.] vīram [G.S.] (persona mirusi š.g.7.martā). Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
9.panta pirmo daļu un 10.panta pirmo daļu īrniekam ir tiesības viņa īrētajā dzīvojamā telpā iemitināt
savus ģimenes locekļus, tostarp laulāto. Kā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departaments Prakses apkopojumā lietās par dzīvesvietas deklarēšanu 2004-2015 norādījis1 - tādā
gadījumā īrnieka ģimenes loceklis iegūst tādas pašas tiesības kā īrnieks. Ņemot vērā minēto un to, ka
[M.M.] lietošanas tiesības uz apdzīvotajām telpām Baznīcas ielā [numurs], Siguldā ieguvusi kā
īrnieka laulātā, secināms, ka [M.M.] deklarējot ziņas par savu dzīvesvietu nav sniegusi nepatiesas
ziņas. Līdz ar to pārbaudāms otrs Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā
norādītais apstāklis vai [M.M.] pastāv tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Kā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments prakses apkopojumā lietās par
dzīvesvietas deklarēšanu 2004-2015 norādījis:
- vērtējot, vai ir pamats deklarētās dzīvesvietas anulēšanai, ir nozīme arī tam, vai persona
faktiski lieto telpu deklarētajā dzīvesvietā un ir tajā sasniedzama (Augstākās tiesas 2012.gada
17.decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-248/2012 6.punkts). Tas saistāms ar to, ka
dzīvesvietas deklarēšanas jēga atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmajai daļai ir
nodrošināt, lai valstij būtu zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti
un pašvaldību. Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai
situācijai (Augstākās tiesas 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punkts,
2011.gada 9.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011 7.punkts, 2011.gada 10.novembra rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr.SKA 822/2011 8.punkts, 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA
1015/2011 12.punkts, 2012.gada 27.septembra sprieduma lietā Nr.SKA 391/2012 12.punkts,
2013.gada 30.jūlija sprieduma lietā Nr.SKA-81/2013 10.punkts, 2013.gada 11.septembra sprieduma
lietā Nr.SKA-273/2013 8.punkts.);
- gadījumā, ja persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski dzīvo, taču pastāv šaubas par personas
tiesisko pamatu tur dzīvot (deklarētās personas un dzīvojamās telpas īpašnieka starpā ir civiltiesisks
1http://files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_apkopojumi/2015/ALD%20apkopojums_dzivesvietas%20deklaresana_260620
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strīds), prezumējams, ka personai ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšana veicama pēc civiltiesiskā strīda galīgas atrisināšanas Civilprocesa likumā
noteiktajā kārtībā. Civiltiesiskais strīds uzskatāms par atrisinātu ar pušu savstarpēju vienošanos vai
vispārējās jurisdikcijas tiesas sprieduma spēkā stāšanos.
Lai gan īpašums Baznīcas ielā [numurs], Siguldā nav [M.M.] īpašums, viņa šajā adresē dzīvo
un ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Īpašumā dzīvojošās (tajā
sasniedzamās) personas tiesība tajā dzīvot neesība nav konstatēta ar tiesas spriedumu un persona uz
tiesas sprieduma pamata nav izlikta no nekustamā īpašuma. Līdz ar to Pašvaldības domei nav pamata
atcelt Komisijas lēmumu un lemt par [M.M.] deklarētās dzīvesvietas īpašumā Baznīcas ielā [numurs],
Siguldā anulēšanu. Ziņas par [M.M.] deklarēto dzīvesvietu Komisijai jāanulē, ja tiek iesniegta
informācija, ka [M.M.] labprātīgi mainījusi savu dzīvesvietu uz citu īpašumu, vai spēkā stājies tiesas
lēmums par [M.M.] izlikšanu no īpašuma Baznīcas ielā [numurs], Siguldā un šī persona uz tiesas
sprieduma pamata ir izlikta.
[7.2] Par Pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā: kārtība kādā tiek sniegta
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā noteikta likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" (turpmāk – Palīdzības likums). Palīdzības likuma 2.pants noteic, ka palīdzību pašvaldībā
var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas institūcijas
lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību. Palīdzības likums
neparedz tiesību piešķirt [M.M.] dzīvojamo platību, neievērojot šajā likumā noteikto kārtību un
palīdzības reģistru, kurā reģistrētas personas, kuras palīdzības saņemšanai rindas kārtībā ir
reģistrējušās pirmās. Tātad, ja [M.M.] atbilst to personu kategorijai, kurām sniedzama palīdzība,
[M.M.] ir jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums un dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību.
[7.3] Sūdzībā norādīts, ka laikā, kad DAP parakstījis īres līgumu par dzīvojamo telpu Baznīcas
ielā [numurs] izīrēšanu, neviena dzīvokļa šajā īpašumā nebija un nav bijis. Attiecīgi šīs dzīvošanai
nodotās telpas DAP ieskatā nevarēja būt kā īres līguma priekšmets.
Kā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments prakses apkopojumā lietās par
dzīvesvietas deklarēšanu 2004-2015 atzinis dzīvesvietas deklarēšanas iestādes kompetencē neietilpst
izvērtēt to civiltiesisko darījumu tiesiskumu, uz kuru pamata persona ir ieguvusi nekustamā īpašuma
lietošanas tiesības. Strīda gadījumā šādus jautājumus izšķir tiesa (Administratīvās apgabaltiesas
2014.gada 13.marta spriedums lietā Nr.A420829410 un Augstākās tiesas 2014.gada 12.septembra
rīcības sēdes lēmums lietā Nr.SKA-683/2014.). Turklāt saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 13.pantu nekustamā īpašuma īpašnieks ir tas, kura pienākumos ir aktualizēt īpašuma
kadastra datus. Attiecīgi īpašnieks ir atbildīgs par šī pienākumu nepildīšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Atbilstoši Būvniecības likuma 9.pantam, jebkura būve ekspluatējama atbilstoši
tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tajā skaitā ugunsdrošību un lietošanas drošību.
Attiecīgi minētā likuma 21.panta ceturtā daļa noteic, ka būves īpašnieks ir tas, kuram jānodrošina
būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9. pantā būvei
noteiktajām būtiskām prasībām. Tātad ja DAP Baznīcas ielas [numurs] īpašumu bija paredzējis
izīrēšanai, tad īpašniekam vai DAP, kā īpašuma pārvaldītājam, bija pienākums veikt pasākumus, lai
aktualizētu izīrēšanai paredzētās telpu grupas izmantošanas veidu.
No Iedzīvotāju reģistra datu kvalitātes kontrolējošās institūcijas (Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes) skaidrotā2 secināms, ka Dzīvesvietas deklarēšanas likums nenoteic prasību deklarēt
dzīvesvietu tikai un vienīgi dzīvošanai paredzētos adresācijas objektos. Deklarējot dzīvesvietu
svarīgi, lai personas dzīvesvieta atbilstu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajām dzīvesvietas
pazīmēm, proti, dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta
(ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās
ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to ir noraidāms iebildums par to, ka [M.M.] nevarēja deklarēt
dzīvesvietu tādā objektā, kas kā DAP norāda, nav uzskatāms par īres līguma priekšmetu.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, DAP sūdzība atzīstama par nepamatotu un noraidāmu.

2

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/maldi.html 12.punkts.
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Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz APL 81.panta otrās daļas 1.apakšpunktu,
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu Nr.20 “Siguldas
novada pašvaldības nolikums” 104.7.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 9.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – 2 (I. Zagorska,
M. Zīverts), dome nolemj:
noraidīt Dabas aizsardzības pārvaldes sūdzību un atstāt negrozītu Siguldas novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas 2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.1 “Par [M.M.] deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
47. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 27.punktu, 30.punktu, 31.punktu un 31.1 punktu un Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un
15.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”
78.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās komitejas 2020.gada 15. decembra sēdes atzinumu (prot Nr.9
2.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 37.§), atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns,
K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā””;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
48. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.16/2019 “Par
naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem
sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
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Saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības
autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Saskaņā ar šā likuma
7.pantā noteikto pašvaldību autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos
likumos un Ministru kabineta noteikumos.
Sporta jomas tiesiskais regulējums ir ietverts Sporta likumā, kur 2.pants noteic, ka šā likuma
mērķis ir noteikt sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta
organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta
attīstībā un sporta finansēšanas pamatus, kā arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā
sporta kustībā.
Sporta likuma 7.pantā ir noteikta pašvaldību kompetence sporta jomā, kas saistīta ar likumā
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, proti,
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu (sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā).
Sporta likuma 7.panta pirmajā daļā ir noteikts: “Pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas:
1) noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju;
2) būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu;
3) sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību;
4) atbalstīt sporta speciālistu un citu sporta darbinieku tālākizglītību;
5) finansēt sporta sacensības;
6) finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”.
Saskaņā ar Sporta likuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus
apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un
attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā.
Tāpat konstatējams, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu
Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visā Latvijas teritorijā līdz 2021.gada 11.janvārim,
ņemot vērā straujo Covid-19 izplatīšanos, izsludināta ārkārtējā situācija. Vienlaikus konstatējams, ka
tā ir šogad atkārtoti izsludinātā ārkārtējā situācija, pirmo reizi tā izsludināta no 2020.gada 12.marta
līdz pat 9.jūnijam.
Covid-19 infekcijas izplatīšanās un ar to saistītie valstī noteiktie ierobežojumi, kas ietver sevī
ierobežojumus arī sportā, tai skaita sacensību organizēšanai un norisei, treniņprocesa norisei, kas ir
atšķirīga dažādiem sporta veidiem, var novest pie nevienlīdzīgas situācijas sporta veidu atbalsta jomā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Ministru kabinets ir likumā noteiktā institūcija, kas
var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, savukārt pašvaldība šo uzdevumu veic
brīvprātīgi. Tādējādi, tai skaitā nodrošinot vienlīdzīgu pieeju atbalstam visiem sporta veidiem, ir
priekšlikums atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada
19. decembra noteikumus Nr.16/2019 “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas
novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā”.
Pēc situācijas stabilizēšanās pašvaldība izvērtēs iespējas un nepieciešamību šī jautājuma
atkārtotai izvērtēšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmo daļu un 41.pantu, Sporta likuma
7.panta pirmo daļu un 14.pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2020.gada
17.decembra atzinumu (prot.Nr.13, 10.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu
(Nr.14, 38.§), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, R. Kalvāns, U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret nav, atturas – 2 (K. Leitāne, I. Ozoliņa), dome nolemj:
atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19. decembra
noteikumus Nr.16/2019 “Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada
sportistu augstiem sasniegumiem sportā” (prot. Nr.18, 16.§).
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49. §
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Siguldas Sporta serviss” 2020.gada 26.novembra
iesniegums, ar lūgumu izvērtēt iespēju ar to slēgt jaunu deleģēšanas līgumu par no pašvaldības
autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu, izrietošo uzdevumu – organizēt iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas
aktīvas atpūtas un sporta pasākumus sporta bāzē ,,Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā un ziemas sezonā izveidojot publisku slidotavu, paredzot finanšu un materiālos
resursus uzdevuma izpildei. SIA “Siguldas Sporta serviss” vērš uzmanību uz to, ka pēdējo gadu siltos
un nokrišņiem bagātos ziemas apstākļus, publiskās slidotavas nodrošināšana stadionā pie Siguldas
Sporta centra ir problemātiska un ņemot vērā, ka sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrā” atrodas
saldēšanas iekārta, ierosina nelielu daļu no slēpošanas trases, zem kuras ir saldēšanas iekārta,
izmantot slidotavas seguma nodrošināšanai. Trases izvietojums dod iespēju norobežot daļu no trases
tā, lai arī slēpotājiem būtu pieejams slēpošanas aplis. Kopumā, tas dos iespēju dažādot ziemas sporta
un aktīvās atpūtas veidu piedāvājumu novadā, maksimāli izmantojot saldēšanas iekārtas sniegtās
priekšrocības gan slēpošanas, gan slidošanas nodrošināšanai. Savukārt 2020.gada 3.novembrī
pašvaldībā ir saņemta SIA ,,Siguldas Sporta serviss” atskaite par pašvaldības deleģēto funkciju izpildi
periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.oktobrim, kā arī precizējoša informācija 2020.gada
7.decembrī (tādējādi ietverot atskaites periodu līdz 30.novembrim) saskaņā ar Deleģēšanas līgumu
Nr. 2020/72. Ņemot vērā iepriekš minēto ir sagatavots lēmuma projekts un deleģēšanas līguma
projekts (pielikumā).
Dome konstatē:
1. “Siguldas novada attīstības programmā 2018.-2024.gadam”, apstiprināta ar Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumu (prot. Nr.21, 1.§), novadam
izvirzīti divi attīstības virzieni: ekonomika un kvalitatīva dzīves telpa, kur pēdējais tiek
izvērsts: “Dzīves telpa ar teicamiem izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālajiem
pakalpojumiem, drošu vidi, aktīvu sabiedrisko dzīvi. Vienlaicīgi tā ir teritorija ar
augstvērtīgu pilsētas un ciemu publisko telpu, pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem,
skaistām dabas teritorijām un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu”. Kā viena no rīcībām,
lai sasniegtu kvalitatīvu dzīves telpu tiek definēta – Sports, zem kuras izvirzīti uzdevumi:
Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti
(šim uzdevumam noteiktas rīcības - R.74. Vietēja, nacionāla, starptautiska mēroga
sporta pasākumu organizēšanas veicināšana dažādām mērķu grupām; R.75. Bērnu un
jauniešu sporta attīstības un augsto sasniegumu sporta veicināšana; R.76. Veicināt
iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu); Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi (t.sk. rīcības: R.77. Siguldas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; R.78. Sporta un
aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana; R.80. Ziemas sporta bāžu
attīstība, labiekārtošana un jaunu trašu un sporta veidu infrastruktūras izveides
veicināšana; R.82. Sporta un veselības taku izveide Laurenčos);
2. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldību autonomā
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.). Minētā funkcija ietver sevī arī iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību drošā
un sakārtotā vidē, kā arī no tā izrietošo pienākumu pašvaldībām uzturēt tās izveidoto
iestāžu, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, ēkas un telpas (Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 7.punkts un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta
otrās daļas 6.punkts);
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3. saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu. No minētās funkcijas izriet ne tikai nodrošināt profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanu, bet arī attiecīgās sporta infrastruktūras
apsaimniekošanu un uzturēšanu;
4. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa paredz, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var, cita starpā, deleģēt
ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk;
5. SIA “Siguldas Sporta serviss” komercdarbības veids ir sporta objektu darbība. Ņemot
vērā SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtos noteikto, tās darbības mērķi Siguldas novada
administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs ir ziemas sporta
veidu attīstība Siguldas novadā, kā arī sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana;
6. Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA “Siguldas Sporta serviss” kapitāla daļu turētāja
tās kapitāla daļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē;
7. Siguldas novada pašvaldības dome ar 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.16 “Par līdzdalības
pārvērtēšanu SIA „Siguldas Pilsētas trase”” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA
“Siguldas Sporta serviss”, konstatējot, ka tās darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.pantam;
8. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārta likuma 43.¹panta trešo daļu, Valsts pārvaldes
uzdevuma ietvaros pašvaldību pilnvaroto privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas
apmēru vai tā noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus
privātpersonām nosaka pašvaldības dome.
9. ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666 “Par Sporta politikas
pamatnostādnēm 2014.−2020.gadam” atbalstītas Sporta politikas pamatnostādnes
2014.−2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritātēm atzīts sporta
politikas virziens – Bērnu un jauniešu sports un Sports visiem attīstība. Lai sasniegtu
pamatnostādnēs definēto sporta politikas mērķi, kā pamatnostādņu virzieni noteikti, tai
skaitā iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu
nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, kā arī sporta infrastruktūra;
10. Ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr. 148 “Par nacionālās sporta bāzes
statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs”, pamatojoties uz likuma
"Par nacionālās sporta bāzes statusu" (turpmāk – Likuma) 5. panta pirmo daļu, 6. panta
pirmo, 3.1 un ceturto daļu, sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs" tika piešķirts
nacionālās sporta bāzes statusu. Nacionālās sporta bāzes īpašniekam no Likuma 5.panta
pirmās daļas izriet pienākums nodrošināt, ka tās darbība un tehniskais stāvoklis atbilst
normatīvo aktu prasībām.
11. Sporta bāze “Fischer Slēpošanas centrs” sniedz pakalpojumus Siguldas novada
pašvaldībai un tās pirmskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.
Biznesa pakalpojumi ir sezonāli un ienākumus sporta bāze pie esošā pakalpojuma klāsta
spēj gūt tikai ziemas sporta veidos un ziemas apstākļos. Sporta bāze realizē
treniņsacensības un ES projekta nodarbības, kas atbilst pašvaldības autonomajām
funkcijām - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
12. izzinot iedzīvotāju vajadzības “Siguldas novada attīstības programma 2018.2024.gadam ” Rīcības plānā ir izvirzīts uzdevums – U20 – Pilnveidot sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kuram pakārtoti ir iekļauta rīcība R.79. - Slēgtu/daļēji slēgtu ledus laukumu izveide novadā;
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13. ziemas sezonās no 2018.gada janvāra, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem un salam,
stadionā pie Siguldas Sporta centra bija izveidota publiskā slidotava. Slidotava gan
siguldiešu, gan novada viesu vidū bija ļoti iecienīta – to ik dienu apmeklēja vairāki simti
gan lieli, gan mazi aktīvās atpūtas cienītāji. Ja ir labvēlīgi laika apstākļi, bez slidošanas
pa 200 metru apli, tiek ierīkots arī neliels laukums hokeja spēlei. Slidošanas prieku
iepriekš izbaudīja arī izglītības iestāžu skolēni. Šāda aktīvās atpūtas un sportiskā nodarbe
lieliski dažādo mācību procesu, vienlaikus ļaujot izbaudīt ziemu un kopā būšanu ar
klases biedriem brīvā dabā un svaigā gaisā, attīstot fiziskās prasmes. Diemžēl iepriekšējā
sezonā nebija labvēlīgi apstākļi publiskās slidotavas ierīkošanai pie Siguldas Sporta
centra. Ņemot vērā, ka sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrā” atrodas saldēšanas
iekārta, pašvaldība uzskata, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” piedāvātais risinājums –
nelielu daļu no slēpošanas trases, zem kuras ir saldēšanas iekārta, izmantot slidotavas
seguma nodrošināšanai, ir atbalstāms;
14. Pašvaldība ir izvērtējusi SIA “Siguldas Sporta serviss” iesniegtās atskaites, kā arī
pārskatu par kapitālsabiedrības uzdevumu izpildei izlietotajiem līdzekļiem, sporta bāzes
apmeklētāju skaitu, sporta bāzes noslodzes grafikus, S!-Sacensību nodrošināšanu.
15. 2020.gadā Fischer Slēpošanas centru periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.novembrim
apmeklēja ~24 tūkstoši apmeklētāji, no tiem 42% individuālie klienti, sporta klubu
audzēkņi un 58% pašvaldības vispārizglītojošo skolu, sporta skolu audzēkņi un S!
pasākumu dalībnieki. Dēļ ziemas apstākļu nepastāvīguma 2020.gada 200 m aplis bija
pieejams slēpošanai tikai 43 ziemas dienas. Šajā sezonā to izmantoja Laurenču
sākumskola un Siguldas Pilsētas vidusskola slēpošanas nodrošināšanai sporta stundu
ietvaros, 366 Siguldas novada skolēni bonusa programmas ietvaros, Siguldas Sporta
skola un sporta klubs “Lidojošais slēpotājs” treniņprocesa nodrošināšanai. No
plānotajām S!-sacensībām ziemas sezonā S!-Slēpo trīs posmiem un S!-Fischer skolēnu
čempionāta četriem posmiem, izdevās noorganizēt divus S!-Slēpo sacensību posmus un
vienu S!-Fischer Slēpošanas skolēnu čempionāta posmu. Abās sacensībās kopumā
piedalījās 360 dalībnieki.
No šā gada 12.marta līdz 11.maijam sporta bāze tik slēgta dēļ ārkārtējās situācijas
ieviešanas valstī. Šajā periodā servisa ēka bija slēgta, nebija atļautas vispārējās, interešu
vai profesionālās izglītības sporta nodarbības, trase bija pieejama tikai individuāliem
apmeklētājiem.
Ar pakāpenisku ierobežošanu atcelšanu, tika atsākta pilnvērtīga sporta bāzes darbība
vasaras sezonā. Šajā periodā sporta bāzē regulāri sporta stundu, ārpusstundu ietvaros
sportoja Laurenču sākumskola (izņemot vasaras brīvlaiku), bet profesionālās izglītības
procesus nodrošināja Siguldas Sporta skola. Interešu izglītības ietvaros sporta bāzē
regulāri trenējās un vasaras nometnes organizēja SK “Lidojošais slēpotājs, SK “Pantera”,
SK “Apex”, SK “ASI”, SK “Ziemeļpols, SK “Virsotne”, u.c. Vasaras sezonā tika
noorganizētas divas S!-sacensības: S!-Velo (3 posmi) un S!-Skate (3 posmi). Kopumā
abās sacensībās piedalījās 819 dalībnieki.
Finansiāli periodā sabiedrība ir guvusi mazākus ienākumus nekā plānots, EUR 13 894
apmērā pret plānotajiem gadā EUR 36 300, tas skaidrojams ar nelabvēlīgajiem ziemas
apstākļiem un ārkārtējās situācijas periodu valstī.
Sabiedrībai ir izdevies samazināt arī izdevumus, izlietojot periodā EUR 99 551 pret
ieplānotajiem gadā EUR 127 345, līdz ar to arī nepieciešamais finansējums uz
30.novembri ir EUR 85 657 pret kopumā deleģēšanas līgumā plānotajiem EUR 111 302.
Neskatoties uz nelabvēlīgajiem ziemas apstākļiem un ārkārtējo situāciju valstī,
sabiedrība iespēju robežās ir nodrošinājusi sporta bāzes attīstību 2020. gadā un arī
nākamajā periodā plāno veicināt sporta bāzes apmeklētāju, sadarbības partneru un sporta
bāzē organizēto pasākumu pieaugumu kā arī nodrošināt sporta bāzes infrastruktūras
uzturēšanu un attīstību.
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16. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
otrās daļas 5.punkts noteic, ka publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas
personas pakalpojumu sniegšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.¹.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī
Finanšu komisijas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 39.§), atklāti balsojot ar 15
balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. ar 2021.gada 1.janvāri slēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA “Siguldas Sporta serviss” par no pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt
par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izrietošo
uzdevumu – organizēt iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas aktīvas atpūtas
un sporta pasākumus sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas
novadā, kā arī sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs” ziemas sezonā izveidojot publisku
slidotavu, nosakot līguma darbības termiņu uz vienu gadu, saskaņā ar pielikumu;
2. apstiprināt SIA “Siguldas Sporta serviss” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi (deleģēšanas līguma pielikums Nr.5);
3. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma spēkā
stāšanās publicēt to Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības domes sekretārei E. Dakšai par šo lēmumu informēt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
50. §
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra
saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
[..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 24.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija noteikumu
Nr.425 “Kārtība un apmērs, kādā iekasējama maksa par to pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuri izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas
izplatību” 3. un 4.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.14, 40.§), atklāti balsojot ar 11 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode,
D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina,
M. Zīverts), pret – 1 (I. Zagorska), atturas – 3 (K. Leitāne, I. Ozoliņa, J. Zilvers), dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada
28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”” saskaņā ar pielikumu;
saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt:
2.1. publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pievienojot grozīto saistošo
noteikumu konsolidēto redakciju WORD formātā (ar datnes paplašinājumu ".docx"), kurā
ietverti arī ar šo lēmumu apstiprinātie grozījumi;
2.2. zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
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3.

Sabiedrisko attiecību pārvaldei nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv.

51. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu”
(prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
11.decembra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma
“Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§) atcelšanu” (prot.Nr.56, 5.§), dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu”
(prot.Nr.3, 48.§) (turpmāk – lēmums) nolemts atsavināt Siguldas novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 900
2551, kas sastāv no dzīvokļa 29,31 m2 platībā un kopīpašuma domājamām 2931/90569 daļām
no daudzdzīvokļa mājas, un funkcionāli saistītās zemes īpašuma 2931/90569 domājamās
daļas no zemes vienības Parka iela 14, Sigulda, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8015
002 3419, kā vienotu nekustamo īpašumu, par kopējo nosacīto cenu 18360,00 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro nulle centi) un apstiprināts Dzīvokļa īpašuma
atsavināšanas paziņojums (turpmāk – Atsavināšanas paziņojums). Lēmums un Atsavināšanas
paziņojums nosūtīts pirmpirkumtiesīgajai personai [J.P.].
2. Atsavināšanas paziņojuma 8.punktā norādīts, ka pirkuma maksa par atsavināmo nekustamo
īpašumu samaksājama viena mēneša laikā (30 kalendāro dienu laikā) no atsavināšanas
paziņojuma saņemšanas dienas vai, ja nav iespējams pirkuma maksu samaksāt minētajā
termiņā, iesniegt rakstisku pieteikumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu līdz
5 (pieciem) gadiem atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta
trešajai daļai.
3. Lēmuma 2.punktā norādītajā termiņā pirmpirkumtiesīgā persona nav samaksājusi pirkuma
maksu un nav iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pārdot Dzīvokļa īpašumu uz nomaksu līdz 5
(gadiem), līdz ar to secināms, ka pirmpirkumtiesīgā persona nav izmantojusi tiesības
iegādāties Dzīvokļa īpašumu.
4. Ņemot vērā minēto, lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ir atceļams.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvā
procesa likuma 85.panta otrās daļas 2.punktu, 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 156. un 157. punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu (prot.Nr.14, 41.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumu “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanu” (prot.Nr.3, 48.§);
2. atsavināšanai paredzēto dzīvokļa īpašumu Parka iela 14-21, Sigulda, Siguldas novads
atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā.
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52. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
11.decembra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma
“Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) atcelšanu” (prot.Nr.56, 4.§.), dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas novads,
atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§) (turpmāk – lēmums) nolemts atsavināt Siguldas novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr.8015 900 2782 (turpmāk – Dzīvokļa īpašums), sastāv no dzīvokļa
53,10 m2 platībā un kopīpašuma 531/20323 domājamām daļām no daudzdzīvokļa mājas
un zemes (kadastra apzīmējums 8015 002 2010), par nosacīto cenu 35 100,00 EUR
(trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts euro nulle centi) un apstiprināts Dzīvokļa īpašuma
atsavināšanas paziņojums (turpmāk – Atsavināšanas paziņojums). Lēmums un
Atsavināšanas paziņojums nosūtīts pirmpirkumtiesīgajai personai [R.P.].
2. Atsavināšanas paziņojuma 8.punktā norādīts, ka pirkuma maksa par atsavināmo
nekustamo īpašumu samaksājama viena mēneša laikā (30 kalendāro dienu laikā) no
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas vai, ja nav iespējams pirkuma maksu
samaksāt minētajā termiņā, iesniegt rakstisku pieteikumu ar lūgumu pārdot nekustamo
īpašumu uz nomaksu līdz 5 (pieciem) gadiem atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai.
3. Lēmuma 2.punktā norādītajā termiņā pirmpirkumtiesīgā persona nav samaksājusi
pirkuma maksu un nav iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pārdot Dzīvokļa īpašumu uz
nomaksu līdz 5 (gadiem), līdz ar to secināms, ka pirmpirkumtiesīgā persona nav
izmantojusi tiesības iegādāties Dzīvokļa īpašumu.
4. Ņemot vērā minēto, lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ir atceļams.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvā
procesa likuma 85.panta otrās daļas 2.punktu, 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 156. un 157. punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu (prot.Nr.14, 42.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumu “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas
novads, atsavināšanu” (prot.Nr.3, 46.§);
2. atsavināšanai paredzēto dzīvokļa īpašumu Krišjāņa Barona iela 18-8, Sigulda, Siguldas
novads atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā.
53. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu
atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
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Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
11.decembra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma
“Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas
novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) atcelšanu” (prot.Nr.56, 3.§), dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmuma “Par Siguldas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads −
nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§) (turpmāk – lēmums) nolemts nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes ielā 8A, Siguldā, Siguldas novads,
kadastra Nr.8015 002 3124 (turpmāk – nekustamais īpašums), kas sastāv no zemes
vienības 349 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002 3124), par nosacīto cenu 1550,00
EUR un apstiprināts nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojums (turpmāk –
Atsavināšanas paziņojums). Lēmums un Atsavināšanas paziņojums nosūtīts
pirmpirkumtiesīgajai personai [A.T.].
2. Atsavināšanas paziņojuma 8.punktā norādīts, ka pirkuma maksa par atsavināmo
nekustamo īpašumu samaksājama viena mēneša laikā (30 kalendāro dienu laikā) no
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas.
3. Lēmuma 2.punktā norādītajā termiņā pirmpirkumtiesīgā persona nav samaksājusi
pirkuma maksu.
4. Ņemot vērā minēto, lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ir atceļams.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvā
procesa likuma 85.panta otrās daļas 2.punktu, 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 156. un 157. punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu (prot.Nr.14, 43.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 21.maija lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads
− nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.6, 23.§);
2. atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas
novads atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā.
54. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu”
(prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2020.gada
11.decembra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma
“Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads –
atsavināšanu” (prot.Nr.9, 26.§) atcelšanu” (prot.Nr.56, 2.§), dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu”
(prot.Nr.9, 26.§) (turpmāk – lēmums) nolemts atsavināt Siguldas novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015
900 2719 (turpmāk – Dzīvokļa īpašums), sastāv no dzīvokļa 31.9 m2 platībā un
kopīpašuma domājamām 319/2815 daļām no daudzdzīvokļa mājas, zemes un divām
palīgēkām par nosacīto cenu 5950.00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit tūkstoši
euro nulle centi) un apstiprināts Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojums (turpmāk –
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Atsavināšanas paziņojums). Lēmums un Atsavināšanas paziņojums nosūtīts
pirmpirkumtiesīgajai personai [A.M.];
2. Atsavināšanas paziņojuma 8.punktā norādīts, ka pirkuma maksa par atsavināmo
nekustamo īpašumu samaksājama viena mēneša laikā (30 kalendāro dienu laikā) no
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas vai, ja nav iespējams pirkuma maksu
samaksāt minētajā termiņā, iesniegt rakstisku pieteikumu ar lūgumu pārdot nekustamo
īpašumu uz nomaksu līdz 5 (pieciem) gadiem atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai;
3. Lēmuma 2.punktā norādītajā termiņā pirmpirkumtiesīgā persona nav samaksājusi
pirkuma maksu un nav iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pārdot Dzīvokļa īpašumu uz
nomaksu līdz 5 (gadiem), līdz ar to secināms, ka pirmpirkumtiesīgā persona nav
izmantojusi tiesības iegādāties Dzīvokļa īpašumu;
4. Ņemot vērā minēto, lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ir atceļams.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvā
procesa likuma 85.panta otrās daļas 2.punktu, 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 156. un 157. punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu (prot.Nr.14, 44.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm
par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma – Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu”
(prot.Nr.9, 26.§);
2. atsavināšanai paredzēto dzīvokļa īpašumu Gāles iela 14-1, Sigulda, Siguldas novads
atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā.
55. §
Par preskonteineros ievietojamo nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu
maksas noteikšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemta Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” (turpmāk tekstā –
JUMIS) 2020.gada 30.novembra vēstule (Pašvaldībā reģistrēta 30.11.2020. ar Nr.1.3.9-2/3582) “Par
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā”, kurā JUMIS lūdz izvērtēt atbilstošāko risinājumu
atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanai preskonteineros ievietojamiem nešķirotajiem
sadzīves un bioloģiskajiem atkritumiem, nosakot to mērvienību kubikmetros vai tonnās.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.3,
12.§) tika apstiprināta “Siguldas pilsētas SIA ”JUMIS” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–
2023.gadam”, kurā viens no stratēģiskajiem mērķiem norādīts “Nešķirotu sadzīves atkritumu
samazināšana” − uzdevums “U 1. Tehnoloģiskā inovācija – preskonteineru pilotprojekts
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālam” – rīcība “R 1. Siguldā, Leona Paegles ielā nešķiroto
sadzīves un bioloģiski noārdāmo (pārtikas) atkritumu apsaimniekošanai, kā rezultātā ir uzstādīti
preskonteineri ar īpašu konteineru čipošanas sistēmu un iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas
iedzīvotāju identifikācijas karti. Preskonteineros ir iespējama atkritumu svēršana.
Ņemot vērā, ka inovatīvais preskonteiners L. Paegles ielas kvartālā nodrošina nešķiroto
sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu svēršanu, lai nodrošinātu apstiprinātā tarifa
piemērošanu visiem Siguldas novada iedzīvotājiem, tarifs, kas apstiprināts uz apjomu par vienu
kubikmetru, ir jāapstiprina arī pēc svara tonnās.
Koncesiju uzraudzības komisija 2020.gada 14.decembrī, izvērtējot JUMIS iesniegumu,
nolēma (prot.Nr.10, 1.§) ieteikt Siguldas novada pašvaldības domei apstiprināt spēkā esošo maksu
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par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un bioloģisko noārdāmo atkritumu
apsaimniekošanas maksu arī pēc svara tonnās.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par Siguldas pilsētas
SIA “JUMIS” bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” (prot.Nr.18,
26.§) apstiprināta JUMIS bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa – 14,33 euro/m3
bez PVN, savukārt pēc svara tonnās atbilstoši JUMIS veiktajiem aprēķiniem, tas ir 47,77 euro/t bez
PVN (1 m3 = 300 kg), kas ietver arī bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu
poligonā “Getliņi”.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par Siguldas pilsētas
SIA “JUMIS” maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, apstiprināšanu” (prot.Nr.18, 27.§), apstiprināta JUMIS
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs, – 8,47 euro/m3 bez PVN.
Saskaņā ar JUMIS iesniegtajiem aprēķiniem, kas veikti Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta
noteikumos Nr.537 "Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un
nosacījumi" paredzētajā kārtībā sadzīves atkritumu tilpumu un masas attiecības koeficients ir: 1m3
=130 kg. Attiecīgi 8,47 euro/m3pēc svara tonnās ir 65,15 euro/t bez PVN.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta ceturto daļu, 39.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu,
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”, Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.17 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā” 55.1. apakšpunktu un 55.1 punktu, Siguldas novada pašvaldības
domes Koncesiju uzraudzības komisijas 2020.gada 14.decembra lēmumu (prot.Nr.10, 1.§) un
Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 45.§), atklāti balsojot ar 15
balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā
“Par Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas
maksas apstiprināšanu” (prot.Nr.18, §26) un papildināt lemjošās daļas 1.punktu pēc
skaitļiem un vārdiem “14,33 euro/m3 bez PVN” ar skaitļiem un vārdiem “jeb 47,77 euro/t
bez PVN), kas ietver arī bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu
poligonā “Getliņi”;
2. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā
“Par Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, apstiprināšanu”
(prot.Nr.18, §27) un papildināt lemjošās daļas 1.punktu pēc skaitļiem un vārdiem “8,47
euro/m3 bez PVN” ar skaitļiem un vārdiem “jeb 65,15 euro/t bez PVN”;
3. noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 1. un 2.punktā apstiprinātā maksa par nešķirotu
sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu pēc svara tonnās
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piemērojama tikai preskonteineros ievietojamiem nešķirotajiem sadzīves un bioloģiski
noārdāmajiem atkritumiem;
4. uzdot Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” par šo lēmumu nekavējoties informēt atkritumu
radītājus un valdītājus, uz kuriem attiecināma preskonteineros ievietojamo nešķiroto
sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu maksa, izsūtot paziņojumu rakstveidā vai
elektroniski.
56.§
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 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 Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 46.§), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (I. Alksnis, Ņ. Balode, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina,
M. Zīverts), pret – 1 (R. Ādamsons), 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””;
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
57. §
Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saskaņā ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2038.gadam izvirzīto
stratēģisko mērķi – SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem,
efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru, kam Siguldas attīstības programmas
2018.–2024.gadam Rīcības plānā ir pakārtots uzdevums U7 Attīstīt siltumapgādes un enerģētikas
infrastruktūru, kam, savukārt, ir pakārtotas rīcības: R.24.Siltumapgādes sistēmas tīklu pārbūve un
paplašināšana Siguldas pilsētā un R.25.Siltumapgādes sistēmas tīklu atjaunošana Allažu ciemā,
2018.gadā tika apstiprināts Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāns, kas sastāv no
īstermiņa pasākumiem un attiecīgiem uzdevumiem līdz 2021.gadam, vidēja termiņa pasākumiem līdz
2025.gadam un ilgtermiņa pasākumiem līdz 2034.gadam.
Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāna Attīstības plāna tehnisko risinājumu
izvērtēšanas A. punktā ir noteiktas īstermiņa attīstības alternatīvas un veicamie darbi, saskaņā ar
kuriem bija jāveic viena šķeldas katla DKVR10-13 remonts līdz 2021.gadam. Saskaņā ar SIA
“Wesemann – Sigulda” sniegto informāciju (2019.gada 15.jūlija vēstule Nr.228) jau 2017. un
2018.gadā abiem šķeldas katliem tika veikts kapitālais remonts (DKVR-1-13 ir 2017.gada augustā
veikts kapitālais remonts, savukārt, DKVR-10-13 kapitālais remonts ir veikts 2018. gada augustā).
Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāna Attīstības plāna tehnisko risinājumu
izvērtēšanas B. punktā – Vidējā termiņa attīstības alternatīvas un veicamie darbi, noteikta jauna
šķeldas katla uzstādīšana karstā ūdens siltuma slodzes nodrošināšanai, bet C. punktā – Ilgtermiņa
attīstības alternatīvas un veicamie darbi norādīts, ka abi šķeldas katli DKVR10-13 un DKVR-1-13
ir jānomaina pret efektīvākiem šķeldas katliem, tostarp Pasākumā C1 paredzēts veikt šķeldas katlu
tehnisko novērtējumu, kā arī veiktspējas testi atbilstoši standartam NE 12952. Balstoties uz
iegūtajiem un tehniski ekonomiskajiem pamatojuma rezultātiem, jāizvērtē šķeldas katlu nomaiņa.
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Saskaņā ar Siguldas siltumapgādes un rekonstrukcijas plānā noteikto, Siguldas novada
pašvaldība 2020.gada 25.septembrī noslēdza līgumu Nr.2020/820 “Par Pulkveža Brieža ielā 105,
Siguldā uzstādītā šķeldas katlu darbības analīzi un katlumājas darbības efektivitātes atzinuma
veikšanu”, ar AS "Inspecta Latvia" ar mērķi - veikt katlumājas Pulkveža Brieža ielā 105, Sigulda,
uzstādīto šķeldas katlu darbības analīzi, darbības efektivitāti.
AS "Inspecta Latvia" turpina veikt darbus darba uzdevumā paredzētā apjomā. Katli ir notestēti
pie slodzēm 25%, 50% un 100%. Kurināmā sadedzināšanas efektivitāte ir ap 80%, precīzi rezultāti
būs zināmi pēc datu apkopošanas un aprēķinu veikšanas. Vēršam uzmanību, ka katli ir ap 50 gadus
veci. Katls testēts pie 25%, tāpēc, ka pēc siltuma ražotāja sniegtās informācijas tā ir apmēram vasaras
slodze. Šāds režīms katlam nav piemērots un ar tādu slodzi strādāt nav ieteicams. Pie kam, pie 25%
slodzes dūmgāzu kondensatora enerģijas izstrāde praktiski ir nulle (0). Ņemot vērā, ka nākošajā gadā
nav valsts atbalsta koģenerācijas stacijai, un bez atbalsta tās darbība nav ekonomiski pamatota, tad
vasaras režīmā kurināt ar šķeldu ar esošo katlu pie 25% slodzes nevajadzētu. Tāpat testi pierādīja, ka
katla darbība uz 100% var būt apgrūtināta no vides prasību viedokļa. Vispiemērotākais katla režīms
ir slodzēm 50%-80% robežās. Ja vasarā plāno kā kurināmo izmantot šķeldu, tad jādomā par jauna
katla iegādi, kas nosedz vasaras (karstā ūdens slodzi). Kad varēs otru katlu apturēt tiks mērīti katla
cauruļu sieniņas biezumi. Tikai tad varēs spriest par abu katlu tehnisko stāvokli un turpmākā remonta
nepieciešamību. Secinājumi balstīti tikai uz rezultātiem, kas iegūti testu laikā, vēl nav veikti
ekonomiski aprēķini. Taču AS "Inspecta Latvia" norāda, ka ņemot vērā katlu vecumu, tāpat laicīgi
jādomā par to nomaiņu. Tādejādi, pirmsšķietamās AS "Inspecta Latvia" atziņas liecina par
nepieciešamību nomainīt 1972. un 1973.gadā ražotos katlus pret jauniem un efektīviem.
Siguldas novada pašvaldība, turpmāk – Koncedents, SIA “Wesemann”, turpmāk –
Koncesionārs, un SIA “Wesemann – Sigulda”, turpmāk – Koncesionāra kapitālsabiedrība 2004.gada
13.novembrī noslēdza Koncesijas līgumu par siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes
pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta teritorijā nodošanu koncesijā
kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas
siltums”, turpmāk tekstā – Koncesijas līgums.
Kopš koncesijas līguma noslēgšanas Koncesionārs centralizētās siltumapgādes sistēmas
efektivizēšanai Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā ir ieguldījis 8,77 miljoni eiro. Ieguldījumi ir
veikti, izmantojot gan Eiropas Savienības atbalstāmo projektu finansējumu, gan uzņēmuma resursus.
Projekta „Katlu māju Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot
siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” rezultātā tika uzstādīta iekārta – dūmgāzu kondensators un
uzstādīti jauni, ekonomiski dūmsūkņi, dūmgāzu attīrīšanas multicikloni, kas paaugstināja
siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Visās daudzdzīvokļu mājās un objektos ir uzstādīti
siltumenerģijas skaitītāji ar attālinātu datu nolasīšanu . Siguldas pilsētā un pagastā siltumapgādes
maģistrālo trašu garums ir 16,898 km, no kuriem 16,193 km rekonstruēti, palikuši nerekonstruēti 705
metri – atzari no maģistrālajām trasēm. Siltuma zudumi no 30 % 2004.gadā samazinājās līdz 13,84
2019.gadā Visu šo darbību rezultātā izdevies samazināt siltumenerģijas tarifu 2017.gadā. Tomēr
ilgstoši nav izdevies saglabāt samazināto siltumenerģijas tarifu.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 21.10.2020. lēmumu
Nr.134 (prot.Nr.44, 3.§) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Wesemann – Sigulda”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, no 2020.gada 1.decembra tika noteikts
siltumenerģijas gala tarifs 64,39EUR/MWh (ar dabas gāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29
EUR/MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir par 3,47 EUR/MWh augstāks nekā tarifs, kas
bija spēkā no 2017.gada 1.janvāra.
Lai atvieglotu Covid-19 radītās ekonomiskās sekas uz Siguldas iedzīvotājiem, Koncesionārs
un Koncedents saskaņā ar Koncesijas līguma 7.1.punktu vienojās par Koncesijas līguma 3.3.3.
apakšpunktā paredzēto ik mēneša maksājumu par koncesijas piešķiršanu laika periodā no 2020.gada
1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim samazināšanu 95% apmērā. Vienošanās rezultātā
Koncesionārs iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tarifa pārrēķinu.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 26.11.2020. lēmumu
Nr.154 (prot.Nr.51, 2.§) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda"
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siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību”, no 2020.gada 1.decembra tika
noteikts siltumenerģijas gala tarifs 63,39EUR/MWh (ar dabas gāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir par 1,00 EUR/MWh jeb 1,55% zemāks
nekā sākotnēji plānotais. Apstiprinātā tarifu piemērošanas kārtība ir spēkā no 2020.gada 1.decembra
līdz 2022.gada 30.novembrim.
Lai efektivizētu siltumenerģijas ražošanu un pārvadi, samazinātu izdevumus, 2004.-2020.gadu
laikā, vienojoties ar Koncesionāru un saņemot Siguldas novada pašvaldības domes piekrišanu, no
koncesiju resursiem 2007. un 2010.gadā ir izslēgti katlu mājas ar iekārtām Kalpaka ielā 8, L.Paegles
ielā 6, 2019.gadā gāzes katls no Stacijas ielas 14 tika pārvietots uz Rīgas ielu 1, šķūņi “Kalnabeitēs”
un “Košās”, kā arī tiem piekrītošās zemes platības saskaņā ar Koncesijas līguma 4.3. punktā noteikto,
ka Līdzēji koncesijas resursu sastāvā ietilpstošo nekustamo īpašumu šī līguma darbības laikā drīkst
pilnībā vai pa daļām atsavināt, dāvināt, jebkurā citā veidā nodot īpašumā vai valdījumā […] tikai uz
savstarpējas rakstveida vienošanas pamata.
Izvērtējot nepieciešamību nomainīt esošos apkures katlus, ir nepieciešama jaunas katlu mājas
izbūve, jo esošās katlu mājas tehnoloģiskie risinājumi kurināmā padevei ir pielāgoti tieši esošo
apkures katlu kurināmā padeves tehnoloģiskajam risinājumam un nav pielāgojami citiem apkures
katliem. Saskaņā ar Koncesionāra un citu nozares speciālistu sniegto viedokli, sākotnējie jaunas katlu
mājas un jaunu apkures katlu iegādes un uzstādīšanas (turpmāk – Investīciju projekts) izmaksas
varētu būt apmēram 4.5 miljoni eiro, savukārt, projektēšana Investīciju projektam varētu būt apmēram
līdz 100 tūkstošiem eiro. Investīciju projektā ir vērtēta jaunas katlu mājas izbūve jaunam/ jauniem
tehnoloģiski automatizētiem apkures katlam/ katliem, maksimāli samazinot nepieciešamību pēc
cilvēkresursiem un nodrošinot iespēju attālināti vadīt katlumājas/katlu apkures darbību, kā arī
samazinot nepieciešamību veidot lielus kurināmā krājumus, kurināmā apritē izmantojot principu
“tieši laikā”.
Izvērtējot Investīciju projekta realizācijas iespējas, ir konstatēti šādi iespējamie varianti:
1.Investīciju projektu Koncesijas līguma ietvaros īsteno Koncesionāra kapitālsabiedrība. Šajā
gadījumā ir jāņem vērā Investīciju projekta sākotnējās izmaksas. Ietekme uz siltuma tarifu atlikušo
Koncesijas līguma darbības laiku ir prognozējama kā ļoti būtiska.
2.Investīciju projektu īsteno pašvaldība, pēc realizācijas, aizstājot koncesijas resursu sastāvā
esošo katlu māju un apkures katlus ar Investīciju projekta īstenošanas gaitā iegūto koncesijas resursu
atbilstoši Koncesijas līguma 4.3. punktam.
2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 2.15.nodaļa “Publiskās un privātās partnerības darījumu uzskaite” nosaka Publiskās
un privātās partnerības likuma ietvaros noslēgtā līguma darījumu uzskaiti. Gadījumā, ja partnerības
aktīvu nodrošina Publiskais partneris (pašvaldība), partnerības aktīvam ir jāatbilst partnerības aktīva
atzīšanas kritērijiem: 1)budžeta iestāde kontrolē vai regulē, kādus pakalpojumus, kam un par kādu
cenu privātajam partnerim, izmantojot šo aktīvu, ir jānodrošina līguma darbības laikā; 2)līguma
termiņa beigās partnerības aktīva īpašuma tiesības nodod budžeta iestādei vai partnerības aktīva
lietderīgās lietošanas laiks beidzas līguma termiņa beigās. Tādējādi ir secināms, ka Investīciju
projekts atbilst partnerības aktīva atzīšanas kritērijiem, tas ir aktīvs, kas tiek izmantots sabiedrisko
pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar publiskās un privātās partnerības koncesijas līgumu, un ir
pašvaldībai jau piederoša aktīva uzlabojums. Atbilstoši, iepriekšminētajiem Investīciju projekta
īstenošanas variantiem, partnerības aktīvs ir jāuzskaita pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, tomēr,
otrā varianta pašvaldības grāmatvedības uzskaitē Investīciju projekta īstenošanas laikā iegūtais
partnerības aktīvs tiktu atzīts sākotnējā vērtībā pamatlīdzekļu sastāvā, analītiski nodalot kā
partnerības aktīvu, pēc tam, atbilstoši vispārējiem pamatlīdzekļu uzskaitē noteiktajiem principiem,
katru gadu tiek veikta turpmākā novērtēšana (aprēķināts nolietojums) un izvērtētas pazīmes, kas
liecinātu, ka partnerības aktīva vērtība varētu būt samazinājusies.
Vērtējot iespējamo Investīciju projekta realizācijas 2.varianta ietekmi uz siltumapgādes tarifu,
ir secināms, ka 2.variantā Investīciju projekta īstenošanas gaitā iegūtā partnerības aktīva nolietojumu
siltumapgādes tarifā netiktu iekļauts, tomēr paredzot pienākumu Koncesionāram veikt visus
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partnerības aktīva uzturēšanu, izdevumus iekļaujot siltumapgādes tarifā, tādējādi būtiski samazinot
Siguldas novada iedzīvotājiem siltumapgādes tarifu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 12.pantu,
Publiskās un privātās partnerības likuma Pārejas noteikumu 3.punktu, Koncesiju likuma 4.panta otro
daļu, Koncesijas līguma 4.3. punktu Koncesiju uzraudzības komisijas 2020.gada 14.decembra
lēmumu “Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu” (prot.Nr.10, 2.§), kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.14, 47.§), atklāti balsojot ar
15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav atturas – nav, dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt jaunas katlu mājas būvniecību un jaunu apkures katlu iegādes un
uzstādīšanas nepieciešamību, Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) 2021.gadā
veicot iepirkuma procedūru jaunas katlu mājas/katlu projektēšanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā finanšu līdzekļus 60 000 euro apmērā jaunas katlu
mājas/katlu projektēšanai.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot izpilddirektorei Jeļenai Zarandijai.
58. §
Par 2016.gada 25.janvāra nomas līguma Nr.SAA002/2016 ar Dabas aizsardzības pārvaldi
pagarināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Starp Dabas aizsardzības pārvaldi kā Iznomātāju un Siguldas novada pašvaldības aģentūru
“Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) kā Nomnieku 2016.gada 25.janvārī noslēgts
Nomas līgums Nr.SAA002/2016, ar kuru Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem atlīdzības
lietošanā īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas 0,85 ha
platībā un uz tās esošām būvēm - “Informācijas centra ēka”, kadastra apzīmējums 80150010601003,
ar kopējo platību 206,2 m2, un autostāvvieta “Gūtmaņala”, kadastra apzīmējums 80150010601004,
ar kopējo platību 3512,00 m2 (turpmāk - Īpašums). Īpašuma iznomāšanas mērķis ir nodrošināt
publiskas funkcijas veikšanu izglītojot sabiedrību dabas aizsardzības, t.sk. dabas tūrisma, jautājumos,
sniegt kvalitatīvu informāciju Gaujas Nacionālā parka apmeklētājiem, veicināt sabiedrības
iesaistīšanu aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanā, sugu un biotopu aizsardzībā, kas ietver arī
“Gaujas Nacionālā parka informācijas centra “Gūtmaņala”” darbības nodrošināšanu, apmeklētāju,
autotransporta plūsmas un tirdzniecības organizēšana īpašumā, atbilstoši Līguma noteikumiem.
Aģentūra ar 2020.gada 6.augusta vēstuli Nr. Nr.106-1-7/1 “Par 2016.gada 25.janvāra nomas
līguma Nr. SAA002/2016 pagarināšanu” ir lūgusi Dabas aizsardzības pārvaldi pagarināt līguma
termiņu uz 5 gadiem. Aģentūrā ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atbildes vēstule, kurā tā
piekrīt līguma darbības termiņa pagarināšanai.
Vienlaikus Īpašums tiek izmantots arī ielu tirdzniecības vietu izvietošanai saskaņā ar Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Nomas līguma darbības termiņš ir 2021.gada 24.janvāris.
Vienlaikus Pašvaldībā saņemts arī Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegts SIA “Eiroeksperts”
veiktais Īpašuma 05.10.2020. novērtējums Nr.2020/L8734/407, saskaņā ar kuru Īpašuma iespējamā
viena gada tirgus nomas maksa varētu būt 3531,00 EUR. Papildus maksājami apsaimniekošanas
izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Attiecīgi Īpašuma nomas
maksa mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa ir 294,25 EUR.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.32 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
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nolikums” Aģentūras uzdevumi ir veicināt un koordinēt daudzveidīgu un plašu tūrisma un aktīvās
atpūtas attīstību Siguldas novadā, nodrošināt nepārtrauktu tūrisma informācijas centra darbību,
sniedzot tā klientiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumus kvalitatīvā veidā, popularizēt
Siguldas novadu un Siguldas novada tūrisma piedāvājumus, īstenojot tūrisma veicinošus pasākumus
Latvijā un ārvalstīs; nodrošināt efektīvu sadarbību starp pašvaldību, valsts un nevalstiskajām
institūcijām un tūrisma industriju, t.sk. informācijas apmaiņu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Civillikuma 2112.pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu (prot.Nr.13, 11.§) un Finanšu
komitejas 2020.gada 17.decembra atzinumu (prot.Nr.14, 48.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” un Dabas
aizsardzības pārvaldes 2016.gada 25.janvāra Nomas līguma Nr.SAA002/2016, ar kuru
Dabas aizsardzības pārvalde iznomā īpašumu ar adresi: Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas
novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas 0,85 ha
platībā un uz tā esošajām būvēm –“Informācijas centra ēka”, kadastra apzīmējums
80150010601003, ar kopējo platību 206,2 m2, un autostāvvieta “Gūtmaņala”, kadastra
apzīmējums 80150010601004, ar kopējo platību 3512,00 m2, termiņa pagarināšanu uz laiku
ne ilgāk kā pieciem gadiem, t.i. ne ilgāk kā līdz 2026. gada 24.janvārim, no 2021.gada
25.janvāra nosakot nomas maksu mēnesī 294,25 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Siguldas novada pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” sagatavot vienošanos
par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra Nomas līgumā Nr. SAA 002/2016.
59. §
Par grozījumiem domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai
pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.16, 1.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa

1.

Dome konstatē:
ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 5.novembra lēmumu “Par atbalstu
izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros” (prot.Nr.16, 1.§) grozītajā redakcijā3 (turpmāk – Domes lēmums) nolemts:
1. nodrošināt attālināta vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas apguves ietvaros ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā:
1.1. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klases izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ģimenei
piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk
bērni”;
1.2. pilna laika 7.-12.klases izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta
Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ģimenei piešķirts trūcīgā vai
maznodrošinātā statuss;
2. noteikt, ka lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētais atbalsts piemērojams, kamēr saskaņā
ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360)
27.1.4.apakšpunktu un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 69, 2. §) (turpmāk - Rīkojums Nr.655) vispārējās

3

grozīts ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 12.novembra lēmumu “Par grozījumiem domes 2020.gada
5.novembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves
procesa ietvaros” (prot.Nr.13, 1.§)”
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pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasei
notiek attālināti;
3. neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus izlietot
ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā, ja atbilstoši MK noteikumu Nr.360
27.1.apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:
3.1. Siguldas novada pašvaldības attiecīgās vispārējās izglītības iestāžu 1-9.klases
izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē
ir trīs un vairāk bērni”;
3.2. Siguldas novada pašvaldības attiecīgās vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klases
izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un ģimenei piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss;
1
3. ja atbilstoši MK noteikumu Nr.360 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek
attālināti 1.-4. klases izglītojamiem un 5.-9.klases izglītojamiem, prioritāte lēmuma nolemjošās
daļas 3.punktā minēto līdzekļu novirzīšanai ir attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamo ēdināšanai, ja tie atbilst lēmuma nolemjošās daļas 3.punkta prasībām;
3.2nodrošinot pārtikas pakas attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo
ēdināšanai, ievērot Izglītības likuma 59.panta 3.1daļā noteikto izmaksu segšanu;
4.Sociālajam dienestam:
4.1.pārtikas paku iegādei nodrošināt tirgus izpēti un piedāvājumu atlasi saskaņā ar
normatīvajiem aktiem;
4.2.nodrošināt pārtikas paku izdali izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri
pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā;
4.3.lai nepieļautu vienlaicīgi vairāku cilvēku pulcēšanos, pārtikas paku izdali paredzēt
vairākos pārtikas paku izdales punktos un dažādos laikos. Ja izglītojamā (no trūcīgas,
maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes) likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt
pārtikas paku kādā no izdales punktiem, nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā
deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada robežās;
5.līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētā atbalsta nodrošināšanai paredzēt
no pašvaldības budžeta, kas ieplānots 2020.gadā 7.-12. klases izglītojamo ēdināšanai
saskaņā Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu
Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” III.1nodaļu un 2017.gada
30.novembra saistošo noteikumu Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
6.3.apakšnodaļu;
2. 2020.gada 2.decembrī stājās spēkā grozījumi Rīkojumā Nr.655 paredzot 5.13.2.2.apakšpunktā,
ka ar 2020. gada 7. decembri vispārējās izglītības programmas apguve klātienē notiek tikai no 1.
līdz 4. klasei, ar nosacījumu, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību
norises telpas platības, izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie mācību procesa laikā un
ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi
attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā);
3. lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju izglītojamo ēdināšanai attālinātā mācību procesa ietvaros,
Sociālais dienests sniedzis atbalsta pasākumus pārtikas paku izdales veidā arī tiem izglītojamiem,
kuriem saskaņā ar 2020.gada 2.decembra grozījumiem Rīkojuma Nr.655 5.13.2.apakšpunktā
vispārējās izglītības programmas apguve no 2020.gada 7.decembra jānodrošina attālināti, proti,
5. un 6.klases izglītojamiem. Atbalsta piemērošanā piemēroti tie paši principi, kas noteikti Domes
lēmumā 7.-12.klases izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā;
4. ņemot vērā šī lēmuma konstatējošas daļas 2. un 3.punktā minēto, lai varētu paredzēt papildus
līdzekļu ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā 5. un 6.klases izglītojamiem, kuriem
saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.decembra grozījumiem Rīkojuma Nr.655
5.13.2.apakšpunktā vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
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programmas apguve no 2020.gada 7.decembra ir jānodrošina attālināti, ir nepieciešams izdarīt
grozījumus Domes lēmumā.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otro daļu, kas noteic, ka “visām
darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas (..),
prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses”, 10.panta otro daļu, kas noteic, ka viena no
bērna tiesībām “ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs (..)” un
26.panta pirmo daļu, kas noteic, ka “valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni,
un sniedz tai palīdzību”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas noteic, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir: “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (..)
(sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, (..) u.c.)”,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 17.decembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.14, 49.§), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode,
D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis,
E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 5.novembra lēmumā “Par atbalstu
izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros” (protokols Nr.16, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. izteikt nolemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1. kamēr saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 27.1.4.apakšpunktu un Rīkojuma Nr.655
5.13.2.apakšpunktu vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguve 5.-12.klasei jānodrošina attālināti, nodrošināt ēdināšanas
atbalstu pārtikas paku izdales veidā:
1.1. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.-12.klases izglītojamiem,
kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē
ir trīs un vairāk bērni”;
1.2. pilna laika 5.-12.klases izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ģimenei
piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss;”;
1.2. svītrot nolemjošās daļas 2.punktu.
1.3. aizstāt nolemjošās daļas 5.punktā vārdus “2020.gadā 7.-12.klases” ar vārdiem
“2020./2021.mācību gadā 5.-12.klases”.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16.42.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 28.janvārī plkst.16.00.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša

APSTIPRINU:
(paraksts)

I. Alksnis
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(paraksts)

R. Ādamsons

(paraksts)

Ņ. Balode

(paraksts) s)

D. Dukurs

(paraksts)

E. Gruzniņa

(paraksts)

R. Kalvāns

(paraksts)

K. Leitāne

(paraksts)

I. Ozoliņa

(paraksts)

L. Sausiņa

(paraksts)

J. Strautmanis

(paraksts)

E. Viļķina

(paraksts)

I. Zagorska

(paraksts)

J. Zilvers

(paraksts)

M. Zīverts
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