DOMES SĒDES PROTOKOLS
Zinātnes ielā 7, Siguldā
2021.gada 12.jūlijā

Nr.4

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Zane Berdinska, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs,
Erlends Eisaks, Aivars Garančs, Rūdolfs Kalvāns, Linards Kumskis, Uģis Mitrevics, Ance Pētersone,
Līga Sausiņa, Zane Segliņa, Solvita Strausa, Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers,
Mārtiņš Zīverts
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, Finanšu pārvaldes
vadītāja D. Rengarte, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne, Informācijas tehnoloģiju
nodaļas vecākais datortīklu administrators Dz. Strads, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece
I. Lazdāne, juriste M. Skrastiņa, juriste A. Kalniņa, Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša,
Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja S. Brikmane, Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
Pieaicināti: Sociālā dienesta vadītāja K. Freiberga, Siguldas novada Kultūras centra direktore
J. Borīte
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.02
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Siguldas novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas ievēlēšanu.
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
4. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku kandidātu
vērtēšanas procesa uzsākšanu.
5. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņu.
6. Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes Inčukalna Mūzikas un mākslas skola
Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, Siguldas novadā nolikuma apstiprināšanu.
7. Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku
mazināšanai” Siguldas novada pašvaldības projekta “reStarts” īstenošanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības/biroja ēka” 1.stāva darbnīcas Nr.12, Pils iela
16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
10. Par dalības maksu iekasēšanu.
11. Par izstāšanos no Pierīgas reģionu pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde”.
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par
pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 26. §).
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”.
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumā
“Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada
Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§).
15. Par vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus.
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā
“Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža
pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 9 (deviņiem) papildjautājumiem: Nr. 17 “Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma
“Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve”
īstenošanai” (prot. Nr.9/2) pārapstiprināšanu”, Nr. 18 “Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija
lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās
inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/3) pārapstiprināšanu”, Nr. 19 “Par Mālpils
novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta
“Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve”
īstenošanai” (prot. Nr.9/1) pārapstiprināšanu”, Nr. 20 “Par iestāžu izslēgšanu no Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu maksātāju reģistra”, Nr. 21 “Par sadarbību ar biedrību “Siguldas opermūzikas
svētki” projekta “Ceļojums OPERMŪZIKAS pasaulē” organizēšanā”, Nr. 22 “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā “Par Siguldas Sporta skolas
organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3.§) un
maksas apstiprināšanu nometnei distanču slēpošanas nodaļas audzēkņiem”, Nr. 23 “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles
rezultāta apstiprināšanu”, Nr. 24 “Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību
pašvaldībās”, Nr. 25 “Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 9 (deviņiem) papildjautājumiem:
17. Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts
kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai”
(prot. Nr.9/2) pārapstiprināšanu.
18. Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts
kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”
īstenošanai” (prot. Nr.9/3) pārapstiprināšanu.
19. Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un
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labiekārtošana,
elektrosadales
tīkla
pārbūve”
īstenošanai”
(prot. Nr.9/1)
pārapstiprināšanu.
20. Par iestāžu izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.
21. Par sadarbību ar biedrību “Siguldas opermūzikas svētki” projekta “Ceļojums
OPERMŪZIKAS pasaulē” organizēšanā.
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā “Par
Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu
apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3.§) un maksas apstiprināšanu nometnei distanču
slēpošanas nodaļas audzēkņiem.
23. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
24. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
1. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas
nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 140.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 1.§), atklāti balsojot ar 17 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav , atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Siguldas novada
pašvaldības nolikums”;
2. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības organizatorisko shēmu (pielikumā);
3. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
ievēlēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas ievēlēšanu” (prot.Nr.2, 5.§) ievēlēta
Attīstības, tūrisma un sporta komiteja 5 (piecu) locekļu sastāvā.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada
pašvaldības nolikums”, kas apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija
lēmumu, 6.2.apakšpunktu, lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes
sēdēs, dome izveido Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteju 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
U.Mitrevics par Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas locekļa kandidātu izvirza deputātu
D. Dukuru.
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D. Dukurs par Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas locekļu kandidātiem izvirza
deputātus: M. Zīverts, A. Caucis, I. Stupele, R. Ādamsons, S. Strausa, E. Eisaks.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu,
21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50., 51., 54. un 55.pantu, atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. ievēlēt Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteju šādā sastāvā: D. Dukurs,
M. Zīverts, A. Caucis, I. Stupele, R. Ādamsons, S. Strausa, E. Eisaks;
2. ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas ievēlēšanu” (prot.Nr.2, 5.§).
3. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma
„Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta
ceturto daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro un trešo daļu, 20.pantu, 35.panta trešo daļu, 37.panta
pirmo un ceturto daļu, 42.panta devīto daļu, Darba likuma 7.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes
atzinumu (prot.Nr.1, 2.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav,
atturas - nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu “Par
garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.

atlīdzību un sociālajām

4. §
Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku kandidātu
vērtēšanas procesa uzsākšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
[..]
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktu no
2021.gada 1.jūlija jaunizveidotā Siguldas novada teritorijā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības:
Allažu pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores
pagasts; Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta (t.i. bijušie Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novadi).
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts nosaka – “ar
2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas
pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības
nodrošināšanu līdz dienai, kad 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes lemj par
izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija
lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 1. janvārī”.
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Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Siguldas
novada pašvaldības nolikums” 27.punkts nosaka - “bijušo apvienojamo pašvaldību izpilddirektori
un izpilddirektoru vietnieki sniedz atbalstu izpilddirektoram pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
darba nepārtrauktības nodrošināšanā attiecīgajās administratīvajās teritorijās vai jomās un ir
atbildīgi par to pakļautībā esošajām iestādēm un struktūrvienībām”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās metodikas ”Metodika
2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” 3.2.nodaļā norādīts: “Saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu pašvaldības dome ieceļ un atbrīvo no amata izpilddirektoru.
Saistībā ar ATR un ievērojot Darba likumā ietverto regulējumu, jaunievēlētā pašvaldības dome var
izvēlēties izpilddirektoru no apvienojamo novadu pašvaldību izpilddirektoriem, ņemot vērā iepriekšējo
darba pieredzi, kvalifikāciju, darba rezultātus un citus domes noteiktus kritērijus.”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu dome ieceļ amatā un
atbrīvo no amata izpilddirektoru. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 68.pantu “pēc domes
priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir
atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Izpilddirektors nodrošina
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas
gadījumā”.
Ievērojot iepriekš minēto, lai izvērtētu esošo izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieku
atbilstību Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora amata un izpilddirektora vietnieku amatu
prasībām atbilstoši spēkā esošā Siguldas novada pašvaldības nolikumā noteiktajiem amata
pienākumiem, ir nepieciešams lemt par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora
vietnieku amata pretendentu vērtēšanas metodoloģijas izstrādi un pretendentu vērtēšanas kārtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 11.punktu un 27.punktu, 68.pantu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības,
tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 3.§), atklāti balsojot ar 18
balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas – 1 (A. Pētersone), domes nolemj:
1. uzsākt Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku amata
pretendentu vērtēšanas procesu, nosakot šādu vērtēšanas kārtību:
1.1. veikt pretendentu salīdzinošo novērtēšanu pēc šādiem rādītajiem:
1.1.1. izglītība;
1.1.2. profesionālā darba pieredze;
1.1.3. profesionālo zināšanu pilnveide – apmācības;
1.1.4. profesionālā darba pieredze vadītāja amatā;
1.1.5. darba izpildes novērtēšanas rezultāti;
1.1.6. profesionālās kompetences, t.sk.:
1.1.6.1. izpratne par valsts pārvaldi, pašvaldības darbu;
1.1.6.2. izpratne par pašvaldības darba organizēšanu;
1.1.6.3. izpratne par personāla vadības jautājumiem;
1.1.6.4. izpratne par kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem, u.c.
1.2. veikt anonimizētu pašvaldības izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieku kvalifikācijas
prasību apkopojumu, ņemot vērā pieejamo informāciju, t.sk. anonimizētus darbinieku
dzīvesgaitas aprakstus (CV), dokumentus par to akadēmisko un profesionālo izglītību, kā
arī šī lēmuma nolemjošās daļas 1. punktā minētos kritērijus;
2. pretendentu vērtēšanas metodoloģijas izstrādei un pretendentu vērtēšanai piesaistīt SIA Ernst
& Young Baltic esošā līguma ietvaros;
3. noteikt izvērtēšanas termiņu līdz 2021.gada 30.jūlijam.
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5. §
Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 2.
panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldību institūcija darbojas visu
attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir
izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Likuma 1. pants nosaka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes (turpmāk — dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā
valstspilsētas pašvaldībā un novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi valstspilsētas
pašvaldības vēlēšanu komisija un novada pašvaldības vēlēšanu komisija 7—15 locekļu sastāvā.
Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
Saskaņā ar Likuma 5.panta pirmo daļu vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu
komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai
viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.
Likuma 6. pants nosaka: “Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas
pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu
komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts.
Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir
kandidātu saraksta iesniedzēja.”.
Likuma 7. pants paredz, ka “tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir
reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības
institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas
pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa). Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības,
deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā
vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.”
Likuma 9. pants nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka
attiecīgā dome. Novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes
ēkām.
Šobrīd Siguldas novada vēlēšanu komisija, reģ.Nr. 90009366955, darbojas 7 (septiņu) locekļu
sastāvā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu “Par
Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu”
(prot.Nr.12, 8.§) un 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu apstiprināšanu un Siguldas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu” (prot.Nr.14, 8.§).
Ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020.gada 5.novembra
lēmumu (prot.Nr.2, 1.§) tika izveidota Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija,
reģ.Nr.40900035071, 8 (astoņu) locekļu sastāvā, kas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punktam tika izveidota tikai 2021.gada pašvaldību vēlēšanu
nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 17.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu,
7.pantu, 9.pantu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 4.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. noteikt Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu – 7 (septiņi) locekļi;
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2. noteikt Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz
2021.gada 30.jūlijam. Pieteikumi iesniedzami elektroniski (parakstīti ar elektronisko
parakstu), nosūtot uz e-pastu: pasts@sigulda.lv; nosūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldības
administrācijai Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV – 2150, vai klātienē nogādājot kādā
no pašvaldības klientu apkalpošanas vietām;
3. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei nodrošināt informācijas par kandidātu pieteikšanos
publicēšanu.
6. §
Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes Inčukalna Mūzikas un mākslas skola Zvaigžņu
ielā 2, Inčukalnā, Siguldas novadā nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša
Pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumu (prot.Nr.2, 15.§) par
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola reorganizāciju,
tā rezultātā izveidojot divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes mūzikā un mākslā, tai skaitā
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolu ar juridisko adresi Zvaigžņu iela 2, Inčukalnā, Inčukalna
pagastā, ņemot vērā 2021.gada 15.maija Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu Nr.4-7ePAD/21/81 un Kultūras ministrijas 2021.gada 25.maija saskaņojumu Nr.2.4-3/892 par Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju, kā arī ņemot vērā to, ka līdz šim brīdim Izglītības
iestāžu reģistrā nav reģistrēta atsevišķa profesionālās ievirzes izglītības iestāde - Inčukalna Mūzikas
un mākslas skola ar juridisko adresi: Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, nepieciešams
reorganizācijas ietvaros izveidotās iestādes reģistrācijai un darbības nodrošināšanai pieņemt lēmumu
par profesionālās ievirzes izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ievērojot to, ka Siguldas novada pašvaldība ir Inčukalna novada pašvaldības institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, kā arī, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo un
otro daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, likuma pielikuma 36.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 5.§) un Izglītības un kultūras
komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 5.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. apstiprināt reorganizācijas ietvaros izveidotās profesionālās ievirzes izglītības iestādes Inčukalna
Mūzikas un mākslas skola nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. uzdot Izglītības pārvaldei veikt nepieciešamās darbības izglītības iestādes darbības
nodrošināšanai, tai skaitā :
2.1. reģistrēt izglītības iestādi Izglītības iestāžu reģistrā;
2.2. sadarbībā ar Personāla nodaļu organizēt Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas direktora
amata konkursu.
7. §
Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku
mazināšanai” Siguldas novada pašvaldības projekta “reStarts” īstenošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 21.maijā iesniedza projekta “reStarts” (turpmāk –
Projekts) pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) izsludinātajā
projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.
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2021.gada 19. jūnijā Siguldas novada Jaunrades centrs ir saņēmis JSPA Lēmumu Nr. 2-23/107
par Projekta pieteikuma apstiprināšanu.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9991,48 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens
euro, 48 centi). Projekta izmaksas 100% apmērā no valsts budžeta finansējuma sedz JSPA
programma.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta
finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam” 32.3.1. punktu
pēc līguma noslēgšanas, finansējuma avansa maksājumu 90% apmērā Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra ieskaitīs Siguldas novada pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē, un atlikušo
10% finansējuma daļu, priekšfinansējumu no Siguldas novada pašvaldības, ieskaitīs pēc projekta
īstenošanas un projekta atskaites iesniegšanas JSPA.
No Siguldas novada pašvaldības būs nepieciešams transports līdz 20 projekta dalībnieku
nogādāšanai aktivitātei “Zemes māksla - LandArt”, kas plānota Ainažu jūrmalas pludmalē.
Transporta aprēķinātās izmaksas ir 280.72 EUR (t.sk. PVN ir 48.72 EUR).
Projekta īstenošanas ilgums ir 6 mēneši - no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.
Projekta aktivitātes paredzētas jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem. Aktivitātes tiks vērstas uz
jaunā apvienotā Siguldas novada jauniešiem, t.i., tiks iesaistīti Siguldas, Inčukalna, Mālpils un
Krimuldas jaunieši.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem Covid-19 radīto seku mazināšanai, t.sk. veicināt
jauniešu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanu, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību
turpmākajām mācībām vai darba tirgum; veicināt jauniešu piederības sajūtu vietējai kopienai,
paaugstināt viņu pašapziņu; sniegt jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu; nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu
ārpusskolas laikā; preventīvi mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus un veicināt
ilgtspējīgu risinājumu attīstību darba ar jaunatni jomā.
Projekta aktivitātēs ir plānots īstenot šādus pasākumus:
1) projekta atklāšanas pasākums Siguldas lāzertags poligonā, kur jauniešiem prezentēsim
projekta tālākās aktivitātes, ar iespēju tām pieteikties;
2) smieklu joga pozitīvas domāšanas veicināšanai;
3) make-up meistarklase (Una Bernatoviča);
4) veselīgu smūtiju un našķu meistarklase (Dabas laboratorija);
5) sarunu vakari ar populāriem cilvēkiem: Martins Dukurs - par mērķu izvirzīšanu un
sasniegšanu, Viviāna Leismane - par krīzes un grūtību pārvarēšanu, Kaspars Vendelis - par ikdienas
plānošanu, Rinalds Sīlis - par publiskās uzstāšanās manierēm un Zane Daudziņa vai Anna Šteina par runas, balss attīstīšanu;
6) improvizācijas metožu pielietošana dažādu nestandarta situāciju atrisināšanai;
7) komandas veidošana un komandas iemaņu pilnveidošana (Lūzumpunkta pārgājiens);
8) individuālas kouča nodarbības jauniešiem, kuri nonākuši strupceļā;
9) Zemes māksla jeb LandArt lieformāta smilšu skulptūru, mandalu veidošana jūras piekrastē,
ar nakšņošanu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai (Patricija Brekte Pannetier un studija “Art Studio
Peahen”);
10) grafiti izmēģināšanas meistarklase - aktivitāte jaunietis jaunietim un piederības
veicināšana vietējai kopienai (Bruno Polis);
11) noslēguma aktivitāte - projekta aktivitāšu prezentēšana un diskotēka JIC “Mērķis”.
Projekta ietvaros paredzētas arī mārketinga aktivitātes projekta popularizēšanai. Tiks veidota
sadarbība ar Siguldas Sabiedrisko attiecību nodaļu, ReTV.
Projekta rezultātā vēlamies celt jauniešu pašapziņu, rast iespēju atkal sajust klātienes
socializēšanās prieku un veicināt gandarījuma sajūtu par to, ka jaunietis spēj iesaistīties vietējās
kopienas pasākumu organizēšanā. Ar projekta aktivitātēm jaunietim tiks sniegts atbalsts emocionālai
labsajūtas celšanai, sniegtas zināšanas un apgūtas prasmes, kas vājinājušās Covid-19 pandēmijas
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ietekmē - plānošana, pašdisciplīna, komunikācija un socializēšanās, komandas darbs, radošums,
u.tml.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kā
arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada
8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 6.§) un Izglītības un kultūras komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes
atzinumu (prot.Nr.1, 4.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav,
atturas - nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības projekta “reStarts” īstenošanu;
2. noteikt Jaunrades centra direktori Ilzi Šulti kā atbildīgo par projekta realizāciju un uzraudzību ;
3. Siguldas novada pašvaldības budžetā paredzēt līdzekļus 2021.gadam projektam ar kopējo
summu 9991.48 euro, t.sk. priekšfinansējumu 10% apmērā, jeb kopsummā 999.15 euro
apmērā;
4. Siguldas novada pašvaldības budžetā paredzēt līdzekļus 2021.gadam transporta
nodrošināšanai ar kopējo summu 280.72 euro (t.sk. PVN ir 48.72 euro).
8. §
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas
novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
2.jūlija sēdes ziņojumu, dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gda 17.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma
“Muižas koka māja” 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 2.§) (turpmāk -Lēmums)
apstiprināti “Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi”;
2. atbilstoši Lēmumam 2021.gada 2.jūlijā notika “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.2, Pils iela
16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsole;
3. nomas tiesību izsoles sākotnējā maksa ir 44.10 EUR (četrdesmit četri euro 10 centi)/mēnesī,
tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Augstāko nomas maksu 41.45 EUR (četrdesmit viens
euro 45 centi) mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā, kas ir 8.70 EUR (astoņi
euro 70 centi), kopā ir 50.15 EUR (piecdesmit euro 15 centi) mēnesī nosolīja [T.Š.], personas
kods [personas kods].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.,
23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 7.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, 2021.gada 2.jūlija izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela
16, Sigulda, Siguldas novads, nomu ar [T.Š.], personas kods [personas kods].
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9. §
Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības/biroja ēka” 1.stāva darbnīcas Nr.12, Pils iela 16,
Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
2.jūlija sēdes ziņojumu, dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma
“Tirdzniecības/biroja ēka”, 1.stāva Darbnīcas Nr.12, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”(prot.Nr.8, 1.§) (turpmāk – Lēmums)
apstiprināti “Nekustamā īpašuma “Tirdzniecības/biroja ēka”, 1.stāva Darbnīcas Nr.12 Pils ielā
16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi”;
2. Atbilstoši Lēmumam 2021.gada 2.jūlijā notika “Tirdzniecības/biroja ēka”, 1.stāva Darbnīcas
Nr.12, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsole;
3. Nomas tiesību izsoles sākotnējā maksa ir 359,37EUR (trīs simti piecdesmit deviņi euro 37
centi)/mēnesī, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Augstāko nomas maksu 302,00EUR
(trīs simti divi euro) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā, kas ir 63.42 EUR
(sešdesmit trīs euro 42 centi), kas kopā ir 365.42EUR (trīs simti sešdesmit pieci euro 42 centi)
mēnesī nosolīja SIA “DK Couture”, reģ.Nr. 40203160518.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.,
23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 8.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Tirdzniecības/biroja ēka”, 1.stāva Darbnīcas Nr.12, Pils ielā
16, Siguldā, Siguldas novadā, 2021.gada 2.jūlija izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības/biroja ēka”, 1.stāva Darbnīcas
Nr.12, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomu ar SIA “DK Couture”, reģ.Nr.
40203160518.
10. §
Par dalības maksu iekasēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Siguldas novadā 2021. gadā plānots organizēt trīs lielus nacionāla mēroga tautas sporta
pasākumus, kuros dalību ik gadu ņem liels skaits Siguldas novada iedzīvotāji – Latvijas valsts mežu
Kalnu divriteņu maratona Siguldas posms, kas plānots 2021.gada 18.jūlijā, 31. Latvijas Riteņbraucēju
Vienības brauciens, kas plānots 2021. gada 5. septembrī un Siguldas pusmaratons, kas plānots 2021.
gada 16.oktobrī (turpmāk – sacensības). Sacensības tiks organizētas, ja to pieļaus epidemioloģiskā
situācija valstī un noteiktie ierobežojumi.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 21.janvāra lēmumu „Par
finansējumu Siguldas novada pašvaldības un pašvaldības atbalstītajiem sporta pasākumiem 2021.
gadam” (prot.Nr.1 §4) un Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu "Par
Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2021.gadam" apstiprināšanu" (prot.Nr.2, 20.§) minēto tautas pasākumu organizēšanai plānots
Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Lai veicinātu nacionāla mēroga sporta pasākumu norisi Siguldas novadā un Siguldas novada
iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, Siguldas novada iedzīvotājiem plānota 20 % atlaide
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dalības maksām, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, atbilstoši sacensību
nolikumos noteiktiem reģistrācijas termiņiem un dalības maksu apmēriem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmo daļu, kā arī attīstības plānošanas dokumenta „Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013.-2038.gadam” minēto nepieciešamību attīstīt sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida
infrastruktūru un pakalpojumus, attīstības plānošanas dokumenta “Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.-2024.gadam” (turpmāk tekstā – Attīstības programma) rīcības virzienā RV7
Sports izvirzīto uzdevumu U19 Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un
paaugstināt to kvalitāti un Rīcības plānā noteikto rīcību R.74 Vietēja, nacionāla un starptautiska
mēroga sporta pasākumu organizēšanas veicināšana dažādām mērķu grupām, un plānošanas
dokumentā “Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija” noteikto uzdevumu U1 “Siguldas
kā starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta centra aktivitāšu nodrošināšana” un U2 “Nacionāla un
vietēja mēroga sporta pasākumu organizēšana dažādām mērķa grupām, izvērtējot to kvalitāti,
unikalitāti un ilgtspējību”, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 9.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. uzdot P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” nodrošināt dalībnieku reģistrāciju dalībai Latvijas
valsts mežu Kalnu divriteņu maratona Siguldas posmā 2021.gada 18.jūlijā (organizators:
biedrība “Latvijas Kalnu divriteņu federācija”), Latvijas Riteņbraucēju 31.Vienības braucienā
2021.gada 5.septembrī (organizators: biedrība “Latvijas Kalnu divriteņu federācija”) un
Siguldas pusmaratonā 2021. gada 16.oktobrī (organizators: biedrība “Siguldas maratona
klubs& Siguldas Takas”), turpmāk – sacensības, reģistrāciju veicot Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā, Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā saskaņā ar sacensību nolikumiem
un pamatojoties uz P/A “Siguldas Attīstības aģentūras” ar katru attiecīgo sacensību
organizatoru noslēgto sadarbības līgumu, Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu
īpašniekiem piemērojot 20% atlaidi;
2. nepiemērot šā lēmuma 1.punktā minēto sacensību organizatoriem maksu par dalības maksas
iekasēšanu Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas
novadā.
11. §
Par izstāšanos no Pierīgas reģionu pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde”
Ziņo: izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša
Siguldas novada pašvaldības dome konstatē:
1.
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūlija
jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar
administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores
pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic,
ka Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. Konstatēts, ka Krimuldas novada pašvaldībai un Inčukalna
novada pašvaldībai pastāv līdzdalība Pierīgas reģionu pašvaldību dibinātajā iestādē “Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90009228736, turpmāk– Pārvalde;
2.
Pārvalde darbojas kā publisko tiesību juridiska persona saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
99.pantu, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus
izglītības, kultūras un sporta jomā. Pārvaldes darbības mērķis ir plānot un veikt dibinātājiem
11

kopīgus izglītības, tajā skaitā arī interešu izglītības un mūžizglītības, kultūras un sporta
aktivitāšu uzdevumus, kuru risināšana ir ārpus vienas vai dažu pašvaldību kompetences;
3.
Siguldas novada pašvaldībā darbojas viena Izglītības pārvalde, kā arī Siguldas novada Kultūras
centrs un Sporta pārvalde, kuru mērķi, uzdevumi un tiesības dublējas ar Pārvaldes mērķiem,
uzdevumiem un tiesībām;
4.
atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pantā 1.punktā noteiktajam publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.
Tādējādi no 2021.gada 1.jūlija Siguldas novada pašvaldībai kā Krimuldas novada pašvaldības
un Inčukalna novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējai
līdzdalība Pārvaldē nav lietderīga un izbeidzama;
5.
ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Siguldas novadā apvienojamo
pašvaldību finanšu komisija 2020.gada 30.oktobrī (prot.Nr.7, 7.§) vienbalsīgi nolēma, ka
Krimuldas, Inčukalna (cik tālu tas attiecināms uz Inčukalna pagastu) līdzdalība Pārvaldē būtu
izbeidzama ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam, jo līdzdalība pārvaldē administratīvi
teritoriālās reformas kontekstā ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Mālpils novada
pašvaldības līdzdalību Pārvaldē izbeigusi ar 2021.gada 30.jūniju pamatojoties uz domes
2020.gada 25.novembra lēmumu (prot. Nr.15, §7). Krimuldas novada pašvaldība un Inčukalna
novada pašvaldība lēmumus par līdzdalības izbeigšanu nav pieņēmušas;
6.
Pārvaldes nolikuma 6.nodaļas 1. un 2.punkts noteic, ka Pārvaldes dibinātājs ir tiesīgs izstāties
no Pārvaldes, pieņemot lēmumu domes sēdē, un paziņojot par to Pārvaldes Uzraudzības
padomei.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Pārvaldes nolikuma 6.nodaļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
desmito daļu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 10.§) un Izglītības un kultūras komitejas
2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 3.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1.
2.

izstāties no Pierīgas reģionu pašvaldību izveidotas iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90009228736;
par pieņemto lēmumu Izglītības pārvaldei informēt iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvalde” Uzraudzības padomi.

12. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par
pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 26. §)
Ziņo: iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
[..]
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu “Par pamatkapitāla
palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr.5, 26.§), ar kuru tika atbalstīta SIA “Siguldas
Sporta serviss“, reģistrācijas Nr. 40003411141, pamatkapitāla palielināšana, ja ir saņemts valsts
budžeta aizdevums Covid-19 izplatības seku mazināšanai, lai nodrošinātu finanšu resursus
sabiedrības uzturēšanas izdevumiem, palielinot pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot
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naudas līdzekļu ieguldījumu 177 847 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti 34
četrdesmit septiņi euro) apmērā.
Ar minēto lēmumu Finanšu pārvaldei bija noteikts veikt nepieciešamās darbības, lai saņemtu
valsts budžeta aizdevumu kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai 177 847 EUR (viens simts
septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro) apmērā.
Sagatavojot valsts budžeta aizdevuma pieteikumu, konstatēts, ka SIA “Siguldas Sporta
serviss” par laika periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.maijam neizpilda visus nepieciešamos
nosacījumus atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 30.pantā ir
noteiktajam, tas ir – katrā konkrētajā mēnesī apgrozījuma samazinājumam ir jāpārsniedz 50% un
atbalstu var saņemt tikai par tiem mēnešiem, kuros ir pierādāms apgrozījuma samazinājums.
2021.gada 1.jūnijā SIA “Siguldas Sporta serviss” iesniedza precizētu informāciju par atbalsta
apmēru atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 30.pantā ir noteiktajam,
tas ir – atbalsts pamatkapitāla palielināšanas veidā ir piešķirams par 2021.gada janvāra, aprīļa un
maija mēnešiem, kuros apgrozījuma kritums pārsniedz 50%. Atbilstoši SIA “Siguldas Sporta serviss”
valdes locekles iesniegumam, par minēto laika periodu kompensējamo izdevumu apmērs ir 111 130
EUR (simtu vienpadsmit tūkstoši simtu trīsdesmit euro).
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome 2021. gada 29.
jūnijā, izskatot pašvaldības pieteikumu, ir lēmusi (protokols Nr.17, 3.1. punkts) izsniegt aizdevumu
111 130,00 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro) apmērā.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.
2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un
6.6.apakšpunktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai
domē tiek skatīti jautājumi par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu un statūtu
apstiprināšanu vai grozījumiem.
Ievērojot iepriekš minēto, nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 22.aprīlī lēmumā “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
(protokols Nr.5, 26.§), nolēmuma daļas 1.un 3.punktā aizstājot skaitļus un vārdus “177 847 EUR
(viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro)” ar skaitļiem un
vārdiem “111 130,00 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro)”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldes likuma 62.pantu 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 197.pantu, kā arī Siguldas
novada pašvaldības domes 2021.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes
atzinumu (prot.Nr.1, 11.§), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas – 2 (E. Eisaks,
A. Pētersone), dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīlī lēmumā “Par
pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr.5, 26.§), nolēmuma
daļas 1.un 3.punktā aizstājot skaitļus un vārdus “177 847 EUR (viens simts septiņdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro)” ar skaitļiem un vārdiem “111 130,00
EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro)”.
13. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”
Ziņo: iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punkta pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas izrietošā pārvaldes uzdevuma - pašvaldības
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administratīvajā teritorijā nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā pretplūdu
pasākumu veikšanu - efektīvu izpildi, ir sagatavots deleģēšanas līguma projekts ar SIA
“SALTAVOTS”.
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, tai skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu 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 starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanā. Pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk, kā pašvaldība.
3. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus.
4. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
5. SIA „SALTAVOTS” ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā darbojas kopš 1992.gada 3.jūlija. 2003.gada
1. augustā Siguldas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas pašvaldību uzņēmums
“SALTAVOTS” tika pārreģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā. Atbilstoši
Komerclikumam un citiem normatīvajiem aktiem tika izveidota SIA “SALTAVOTS”.
6. SIA „SALTAVOTS”
statūtos noteiktie komercdarbības mērķi Siguldas novada
administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas
novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem ir: ūdens ieguve, uzkrāšana un
sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas
ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens
objektos; lietus notekūdeņu apsaimniekošana.
7. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „SALTAVOTS” darbojas pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtu licenci ūdenssaimniecības pakalpojuma
sniegšanai: ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai līdz padevei ūdensvada
tīklā, ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam,
notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu
attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos Siguldas novadā un tai ir tiesības un
pienākumi veikt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot un
uzturot minētā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, ievērojot regulējamajā
nozarē noteiktās pakalpojumu drošības prasības un darbinieku kvalifikācijas prasību atbilstību
likumam „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un citiem normatīvajiem aktiem,
tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu
kvalitāti.
8. Ar 2016.gada 13.jūnija deleģēšanas līgumu Nr. 2016/507 Siguldas novada pašvaldība
atkārtoti ir deleģējusi SIA „SALTAVOTS” no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punkta pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu, turpmāk – pārvaldes uzdevums. Līgums tika noslēgts
uz pieciem gadiem un ir beidzies līguma izpildes termiņš. Katru gadu, vienlaikus ar
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sabiedrības gada pārskatu, sabiedrības valdes loceklis sniedz atskaiti pašvaldības domei par
deleģēšanas līguma izpildi un finansējuma izlietojumu. Pārvaldes uzdevuma izpildi SIA
“SALTAVOTS” ir veicis kvalitatīvi, ar pašvaldību savstarpēji saskaņotajos termiņos un
apjomā un pašvaldības piešķirtās dotācijas apmērā.
9. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs
slēdz līgumu par tādas personas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm, vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm: 1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas
izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus,
vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs; 2) vairāk nekā 80
procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja vai citu
minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs; 3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības,
izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem
normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt
un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to. SIA „SALTAVOTS” ir
Pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder Siguldas novada pašvaldībai.
SIA “SALTAVOTS” atrodas pasūtītāja - pašvaldības kontrolē, stratēģiskie mērķi un no tiem
izrietošie lēmumi, uzdevumi un rīcības tiek saskaņotas ar kapitāla daļu turētāju, vidēja termiņa
stratēģijas apstiprināšana u.c. atbilstoši normatīvo aktu prasībām. SIA „SALTAVOTS”
darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus Pašvaldībai izriet no likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktā noteiktās autonomās kompetences
komunālo pakalpojumu un pašvaldības administratīvās teritorijas sanitārās tīrības
nodrošināšanā. Minētās kompetences īstenošana Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir
pašvaldības kapitālsabiedrības - SIA „SALTAVOTS” darbības joma un no šīs kompetences
izrietošie uzdevumi šobrīd sastāda vairāk kā 80 procentus no SIA „ SALTAVOTS” kopējā
apgrozījuma.
10. Izvērtējot iespēju deleģēt pārvaldes uzdevumu pašvaldību kapitālsabiedrībām – pašvaldības
SIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “Norma K” un SIA “Entalpija - 2”, valdes locekļi
apliecināja, ka kapitālsabiedrību rīcībā nav nepieciešamie resursi un tās neapsaimnieko lietus
ūdens kanalizācijas sistēmas.
11. SIA “SALTAVOTS” rīcībā ir pārvaldes uzdevuma izpildei nepieciešamie resursi (t.sk.
iekārtas – hidrodinamiskais transports, ko izmanto tīklu skalošanai, atbilstoši kvalificēti
darbinieki), uzdevuma izpilde tiek nodrošināta plānveidā, ar pašvaldību savstarpēji
saskaņotajos termiņos un apjomā, atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajam, līdz ar to ir
sasniegta maksimāla efektivitāte (attiecība starp plānoto mērķi un rezultātu). SIA
“SALTAVOTS” uztur datu bāzi par vienotu komunikāciju uzskaiti un kontroli ģeogrāfiskās
informācijas sistēmā (SunGIS). Tādēļ deleģēšanas līguma slēgšana ir lietderīga.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 47 1. panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes
atzinumu (prot.Nr.1, 12.§), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas – 2
(A. Garančs, I. Stupele), dome nolemj:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „ SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, par
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, tai skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu - izrietošā pārvaldes uzdevuma
veikšanu – lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību
Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kā arī ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu
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2.
3.
4.
5.

saistītās nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un noformēšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Deleģēšanas līguma termiņu noteikt uz pieciem gadiem.
Deleģēšanas līguma projektu nosūtīt saskaņošanai ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Uzdot Juridiskajai pārvaldei, pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, organizēt tā parakstīšanu.
Uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei, pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas, publicēt
to Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

14. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumā “Par
Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu”
(prot.Nr.2, 12.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumu “Par Siguldas un
Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§) nolemts
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības sadarbību administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Vangažu pilsētu un noslēgt
sadarbības līgumu ar Ropažu novada pašvaldību, lai izpildītu Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ka no 2021.gada 1.jūlija līdz
2021. gada 31. decembrim Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu;
2. Ropažu novada pašvaldība, 2021.gada 2.jūlija domes sēdē izskatot sadarbības līguma
projektu, veikusi precizējumus sadarbības līgumā:
2.1. Līguma 3.1.punkts izslēgts;
2.2. Līguma 3.2.punkts izteikts šādā redakcijā “3.1. 2021.gada 2.jūlijā Siguldas novada
pašvaldības dome un Ropažu novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par Inčukalna
novada bāriņtiesas, Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu nodaļas lietvedībā esošo lietu
nodošanu Ropažu novada pašvaldībai kārtību, un sagatavo pieņemšanas nodošanas aktu”;
2.3.Līguma 3.7 punkts izteikts šādā redakcijā: “3.6. Par saņemtiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem, kas piekritīgi otrai pusei, Puse nosūta informāciju katru darba
dienu par maksājumu, un tiek veikts maksājums reizi mēnesī līdz nākamā mēneša
10.datumam”;
2.4.Līguma 3.11.3.punkts izteikts šādā redakcijā: “3.10.3. Līdz kapitāldaļu sadalīšanai starp
Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldība
konsultējas ar Ropažu pašvaldību par darbības jomas jautājumiem, kas skar Vangažu
pilsētas daļu”;
2.5. Papildināts ar 3.10.6.punktu šādā redakcijā: “3.10.6. PUSES vienojas, ka statūtos tiek
ierakstīts, ka dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par lēmuma atbalstīšanu ir
saņemtas visas dalībnieku balsis”;
3. Ņemot vērā minēto, secināms, ka veiktie precizējumi ir redakcionāli un būtiski nemaina
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdē apstiprinātā sadarbības līguma
nosacījumus.
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Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu, likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu
komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1,
15.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome
nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumā “Par
Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§) un
apstiprināt sadarbības līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā.
15. §
Par vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
rezultātā radušos administratīvos izdevumus
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā daļa
noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību
izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus
un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un
institūciju kompetenci šajos jautājumos.
2. Likuma pārejas noteikumu 10.punkts noteic: Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā līdz
2021. gada 1. decembrim pašvaldībai, kura izveidota, pašvaldībām apvienojoties, no valsts
budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek piešķirta vienreizēja dotācija administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu
līdzfinansēšanai.
3. Ministru kabineta 2021.gada 4.marta noteikumu Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir
vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvos izdevumus” (turpmāk – MKN-142) 1.punkts noteic, ka Noteikumi
nosaka kārtību, kādā līdz 2021. gada 1. decembrim pašvaldībai, kura izveidota, pašvaldībām
apvienojoties, no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek piešķirta vienreizēja
dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo
izdevumu līdzfinansēšanai (turpmāk – dotācija), savukārt, 2.punkts noteic, ka Dotāciju piešķir
un izmaksā par izdevumiem, kas novada pašvaldībai radušies, īstenojot administratīvi
teritoriālo reformu saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto
administratīvo teritoriju un administratīvo centru iedalījumu.
4. Atbilstoši MKN-142 5.3.punktam, Siguldas novada pašvaldība var pretendēt uz valsts budžeta
līdzfinansējumu 263 644 euro apmērā, jo Siguldas novadā ir apvienojušās četras
administratīvās teritorijas.
5. 2021.gada 29.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi
pašvaldībām vēstuli Nr. 1-132/4203 “Par vienreizējās dotācijas izlietojumu” ar aicinājumu
pašvaldības lēmumā vai pieteikuma pielikumā kā indikatīvu tāmi iekļaut arī izdevumu
sadalījumu kārtējos un kapitālajos izdevumos, lai Valsts reģionālās attīstības aģentūra varētu
identificēt paredzamo dotācijas izlietojumu kārtējos un kapitālajos izdevumos.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi pašvaldībām vēstuli Nr. 1132/6043 “Par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārmaiņu plāna iesniegšanu”,
norādot, ka Atbilstoši 2021. gada 4. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 142 “Kārtība,
kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās
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reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus” anotācijā norādītājam,
šo vienreizējo dotāciju var izmantot arī IKT risinājumu un to pielāgojumu izdevumu segšanai.
Atbalstāmās aktivitātes IKT jomai ATR ietvaros iekļauj šādas darbības:
6.1.Prioritāri - Jaunas programmatūras iegāde un papildus licenču iegāde jau esošajai
programmatūrai, tās uzstādīšana, programmatūras izstrāde un pielāgošana, lai
nodrošinātu lietotās programmatūras unifikāciju jaunveidojamās pašvaldības ietvaros,
pašvaldību pamata un atbalsta funkciju izpildei (resursu vadības sistēmas, kā arī atbalsta
lietojumprogrammas (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, sociālās
palīdzības administrēšanai)). Programmu iegāde un pārveide tiks atbalstīta tikai tad, ja
tajās būs integrēti valsts koplietošanas IKT risinājumi (kur tas attiecināms). Kā arī
iekļaujamas šādas darbības:
6.2.Jaunas tehnikas iegāde un uzstādīšana, esošās tehnikas uzlabošana, lai nodrošinātu
pašvaldību pamata un atbalsta funkciju izpildi. Piemēram, ja paredzēts pāriet uz vienoto
lietvedības risinājumu, bet atsevišķām pašvaldībām nav pietiekošas veiktspējas
datortehnikas, tad jāiegādājas jauns serveris (ja nav paredzēts iegādāties
mākoņpakalpojumu).
6.3.Darbinieku apmācība saistībā ar jauno sistēmu ieviešanu.
6.4.Datu migrācija informācijas sistēmās atbilstoši jaunās pašvaldības struktūrai. Piemēram,
ja pāriet uz vienoto lietvedības sistēmu, tad no vecajām lietvedības sistēmām būs jāveic
datu migrācija uz jauno sistēmu.
7. Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļa ir sagatavojusi un nosūtījusi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Siguldas novada pašvaldības
“Informāciju un telekomunikāciju tehnoloģiju resursu un informāciju sistēmu apvienošanas
plāns administratīvi teritoriālās reformas likuma ietvaros”, paredzot nepieciešamās izmaksas
242 525 euro apmērā.
8. Atbilstoši iepriekš minētajam, Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes speciālisti ir
apkopojoši informāciju par nepieciešamajiem administratīvajiem izdevumiem administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanai, izņemot IKT jomu, kopējās izmaksas ir 234 308 euro, līdz
ar to, kopējās nepieciešamās izmaksas ir 476 833 euro.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2021.gada 4.marta noteikumiem Nr.142 “Kārtība,
kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus”, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu
komitejas un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1,
16.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome
nolemj:
1. Pretendēt uz vienreizēju dotāciju 263 644 euro apmērā, lai līdzfinansētu administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos izdevumus.
2. Noteikt dotācijas indikatīvu sadalījumu šādi: kārtējie izdevumi – 127 644 euro, kapitālie
izdevumi 136 000 euro.
3. Uzdot Finanšu pārvaldei sagatavot pieteikumu par vienreizējas dotācijas, lai līdzfinansētu
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus,
saņemšanu un iesniegt pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā līdz 2021.gada
15.septembrim.
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16. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1. 2018.gada 14.jūnijā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”
(prot.Nr.9, 22.§), paredzot īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos Siguldas novada pašvaldībai paredzētos
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus; sadarboties ar citām
pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Sociālā
fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un
bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. Tika uzdots Sociālajam dienestam sadarbībā ar
Teritorijas attīstības pārvaldi un Būvniecības kontroles nodaļu izstrādāt darba uzdevumu (ietverot
ēkas projektēšanu un teritorijas labiekārtošanu) tehniskā projekta izstrādei ,,Grupu māju”
pakalpojuma infrastruktūras izveidei 16 personām un ,,Atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūras
izveidei ES struktūrfondu projekta īstenošanas ietvaros.
2. 2019.gada 21.februārī Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par piedalīšanos projektā “Grupu
mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un
finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.10, 4.§), paredzot projektam “Grupu mājas būvniecība sociālo
un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” nepieciešamo līdzfinansējumu
12% apmērā jeb 66 204.28 EUR un priekšfinansējumu 10% apmērā jeb 55 170.23 EUR no
kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas, projekta kopējā summa 551 702.31 euro.
3. 2019.gada 11. jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas
būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma
piešķiršanu” (prot.Nr.10, 4.§) paredzot snieguma rezerves finansējuma ERAF daļas
priekšfinansējumu 5,66% apmērā jeb 33 455,52 EUR, projektam nepieciešamo līdzfinansējumu
12% apmērā jeb 70 927,42 EUR un priekšfinansējumu 10% apmērā jeb 59 106,18 EUR no kopējās
projekta attiecināmo izmaksu summas jeb 591 061,75 EUR.
4. Saskaņā ar 2019.gada 17.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Siguldas novada
pašvaldību noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr.9.3.1.1/19/I/015 “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” un 2020.gada 11.maijā parakstītajiem Vienošanās Nr.
9.3.1.1/19/I/015 grozījumiem Nr.1, projekta attiecināmie izdevumi ir 591 061,75 EUR, no kā
ERAF finansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 502 402,48 EUR;
valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 3% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 17
731,85 EUR; pašvaldības finansējums ir 12,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot
70 927,42 EUR.
5. Projekta budžetā paredzētas aprīkojuma un iekārtu izmaksas 25 781 EUR apmērā ar PVN,
būvniecības izmaksas 565 230,75 EUR apmērā ar PVN un informatīvo un publicitātes pasākumu
izmaksas 50 EUR apmērā ar PVN. Būvniecības izmaksas ietver projektēšanas, autoruzraudzības,
būvuzraudzības un būvdarbu izmaksas.
6. 2020.gada 5.martā tika izsludināts iepirkums “Grupu mājas un atelpas brīža jeb īslaicīgā sociālās
aprūpes centra projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Saules ielā 6B, Siguldā” ar
prognozēto līgumcenu 500 000 EUR apmērā. Saņemtais lētākais atbilstošais pretendentu
piedāvājums 699 260.92 euro (bez PVN). 2020.gada 15.maijā Siguldas novada pašvaldības
Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu bez rezultāta, jo zemākā piedāvātā
līgumcena būtiski pārsniedz projektā paredzēto finansējumu.
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7. 2020.gada 21.maijā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas
būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un
finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr. 6, 48.§) paredzot projekta Nr.9.3.1.1/19/I/015 “Grupu mājas
būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” kopējo
finansējumu 898 241 euro apmērā un ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā.
8. Noslēdzoties „Grupu mājas un atelpas brīža jeb īslaicīgā sociālās aprūpes centra projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība Saules ielā 6B, Siguldā” atkārtotajam iepirkumam, Iepirkumu
komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka uzvarējis ir SIA “Wood Constractions", kas iesniedza finanšu
piedāvājumu par 647 311.12 EUR bez PVN. Balstoties uz SIA “Wood Constractions” iesniegto
finanšu piedāvājumu projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas sastāda 783
246.46 EUR ar PVN. Papildus 50.00 EUR ar PVN ir paredzēti informatīvai plāksnei un 25 781.00
EUR ar PVN paredzēti aprīkojumam. Būvuzraudzībai plānotās indikatīvās izmaksas ir 45 000.00
EUR, kas aprēķinātas balstoties uz iepriekšējiem iepirkumiem, sastādot 6% no būvniecības
izmaksām. Kopā attiecināmās izmaksas veido 854 077.46 EUR.
9. 2020.gada 13.augustā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par grozījumu ierosināšanu Rīgas
plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā Siguldas novada pašvaldības projekta “Grupu
mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā”
attiecināmo izmaksu palielināšanai” (prot.Nr. 9, 5.§) paredzot ierosināt grozījumus Rīgas
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā, palielinot Siguldas novada pašvaldības
attiecināmās izmaksas 854 077.46 EUR apmērā.
10. 2020.gada 27.novembrī tika apstiprināti Rīgas plānošanas reģiona Deinstucionalizācijas plāna
2017. - 2020. gadam grozījumi, ar kuriem tika apstiprināts Siguldas novada pašvaldības projekta
Nr.9.3.1.1/19/I/015 “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” attiecināmo izmaksu palielinājums. Nosakot projekta kopējas
attiecināmās izmaksas 854 077.46 EUR no tām ERAF finansējums ir 560 579.56 EUR jeb
65.64%, valsts budžeta finansējums 40 230.27 EUR jeb 4.71%, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām 18 856.47 EUR jeb 2.21% un pašvaldības finansējums 234 411.16 EUR jeb 27.45%.
11. Lai īstenotu 2019.gada 17.oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Siguldas novada
pašvaldību noslēgto Vienošanos Nr.9.3.1.1/19/I/015 par projekta “Grupu mājas būvniecība
sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” īstenošanu nepieciešams
lemt par projekta finansējumu Deinstucionalizācijas plānā 2017. - 2020. gadam norādītajā apjomā
un procentuālajā sadalījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3. punktu, 15.panta
pirmās daļas 7. punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 17.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par
piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu
nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu” (prot.Nr.10, 4.§), precizējot
tajā norādītās projekta attiecināmās izmaksas uz Deinstitucionalizācijas plānā 2017.2020.gadam apstiprinātajām - projekta kopējas attiecināmās izmaksas 854 077.46 EUR no
tām ERAF finansējums ir 560 579.56 EUR jeb 65.64%, valsts budžeta finansējums 40
230.27 EUR jeb 4.71%, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 856.47 EUR jeb 2.21% un
pašvaldības finansējums 234 411.16 EUR jeb 27.45% un izsakot tā lemjošās daļas 2. un 4.
punktu šādā redakcijā:
“2. paredzēt projektam nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 27.45% apmērā jeb 234 411.16
EUR”;
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“4. Paredzēt kopējo finansējumu 854 077.46 EUR apmērā un ņemt aizņēmumu Valsts kasē
2020.gadā. ”
17. §
Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē
investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/2)
pārapstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju
plānu 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai jau 2020.gadā
bija plānota 3 grants ceļu atjaunošana novadā. Ņemot vērā, ka šīs pārbūves finansēšanai bija
iespējams piesaistīt ierobežotu Eiropas Savienības fondu finansējumu, turklāt bija būtiski
ierobežojumi aizņēmumu saņemšanai no Valsts kases, grants ceļa Banģi-Pilskani pārbūve netika
uzsākta. Lai īstenotu pārējo Investīciju plānā paredzēto grants ceļu posmu pārbūvi, nepieciešams
aizņēmums Valsts kasē.
Projektā “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” paredzēts atjaunot 3,346 km grants ceļa.
Plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātu ir 552 439,14 EUR, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 95 877,87 EUR.
Pamatojoties uz 2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/1., Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma saņemšanai
investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai.
Saskaņā ar 2021.gada 31.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.357 “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” Mālpils novada domes pieteikums investīciju projektam ir atbalstīts.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 82 869,14 EUR apmērā (15%), investīciju
projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 469 570,00 EUR apmērā. Aizņēmumam nav
būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10% no prognozējamā
pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un pamatojoties uz 2021.gada 31.maija
Ministru kabineta rīkojumu Nr.357 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” Mālpils novada
dome 2021.gada 2.jūnijā pieņēma lēmumu “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta
“Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai”” (protokola Nr.9/2), citstarp paredzot:
1. Pieprasīt aizņēmumu 469 570,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
Ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidota Siguldas novada pašvaldība, apvienojot Inčukalna novada
pašvaldību (izņemot Vangažu pilsētu), Krimuldas novada pašvaldību, Mālpils novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu “Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. (..)”. Ņemot vērā minēto, jaunizveidotās Siguldas novada pašvaldības
domei ir nepieciešams pārapstiprināt apvienoto novadu domju pieņemtos lēmumus attiecībā uz
aizņēmumiem, par kuriem vēl nav noslēgti aizņēmuma līgumi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 18.§), atklāti
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balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
pārapstiprināt Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” īstenošanai”
(prot.Nr.9/2).
18. §
Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē
investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai”
(prot. Nr.9/3) pārapstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju
plānu 2021.- 2022.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai 2020.gadā
tika izstrādāts Enerģētikas ielas pārbūves būvprojekts. Enerģētikas iela nodrošina izejmateriālu
(šķeldas) piegādes transporta plūsmu uz Mālpils centrālo katlu māju. Lai īstenotu Investīciju plānā
paredzēto ielas pārbūvi, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.
Investīciju projektā “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” paredzēts atjaunot
0,1 km garu ielas posmu, plānotās izmaksas, saskaņā ir 104 815,32 EUR, tai skaitā pievienotās
vērtības nodoklis (PVN) 18 191,09 EUR.
Pamatojoties uz 2021.gada 21.aprīļa Mālpils domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.6/2., Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma saņemšanai
investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai.
Saskaņā ar 2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.453 “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” Mālpils novada domes pieteikums investīciju projektam ir atbalstīts.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 15 722,32 EUR apmērā (15 %),
investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 89 093,00 EUR apmērā.
Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10 % no
prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un, pamatojoties uz 2021.gada 29.jūnija
Ministru kabineta rīkojumu Nr.453 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Mālpils novada
dome 2021.gada 2.jūnijā pieņēma lēmumu “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta
“Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”” (prot. Nr.9/3), citstarp paredzot:
1. Pieprasīt aizņēmumu 89 093,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
Ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidota Siguldas novada pašvaldība, apvienojot Inčukalna novada
pašvaldību (izņemot Vangažu pilsētu), Krimuldas novada pašvaldību, Mālpils novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu “Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. (..)”. Ņemot vērā minēto, jaunizveidotās Siguldas novada pašvaldības
domei ir nepieciešams pārapstiprināt apvienoto novadu domju pieņemtos lēmumus attiecībā uz
aizņēmumiem, par kuriem vēl nav noslēgti aizņēmuma līgumi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otro daļu,
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Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 19.§), atklāti
balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
pārapstiprināt Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmumu “Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve”
īstenošanai” (prot.Nr. 9/3).
19. §
Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana,
elektrosadales tīkla pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/1) pārapstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju
plānu 2021.-2022.gadam, paredzēts Mālpils vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana.
Investīciju projektā paredzēta mācību telpu (sākumskolas, ķīmijas un trīs svešvalodu kabineti,
speciālo programmu bērnu individuālo nodarbību telpa, atbalsta personāla kabineti) remontdarbi un
labiekārtošana, nodrošinot mācību vides atbilstību mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības
nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. Lai nodrošinātu drošu, ekonomisku un ilgtspējīgu
infrastruktūru, paredzēta centrālās elektrosadales pārbūve, nomainot sadalnes un kabeļu tīklu.
Investīciju projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.
Investīciju projektā “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana,
elektrosadales tīkla pārbūve” paredzēto remontdarbu plānotās izmaksas, saskaņā ar iepirkuma
procedūras Nr. MND 2021/9 rezultātiem, ir 141 566,98 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis
(PVN) 24 569,48 EUR.
Pamatojoties uz 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku
būvnoteikumi” 7.panta 1.daļu, būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami, ja ēkā vai telpu
grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas, slodzi
nenesošās sienas, starpsienas un koplietošanas inženiertīklus. Inženiertīklu pārbūvei izstrādāts
tehniskais projekts. Investīciju projektu paredzēts īstenot 3 mēnešu periodā no līgumu noslēgšanas
dienas, darbus uzsākot līdz jūlija mēneša sākumam.
Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 14 156,98 EUR apmērā (10%), investīciju
projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir 127 410 EUR apmērā. Aizņēmumam nav
būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 10 % no prognozējamā
pamatbudžeta ieņēmumu apjoma.
2021.gada 20.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību
izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai” 2. punkts nosaka,
pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas vērsti uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu
un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai
drošos apstākļos.
Ievērojot teikto, tika sagatavots investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu
remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” pieteikums iesniegšanai Izglītības un
zinātnes ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 141 466,98 EUR apmērā.
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 30.jūnija vēstuli Nr. 4-34e/21/38,
iesniegtais investīciju projekta pieteikums ir izvērtēts un tiek atbalstīts.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2021.gada 20.aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts
budžeta aizņēmumu saņemšanai” 2.,5.un 11.punktu, Mālpils novada dome 2021.gada 2.jūnijā
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pieņēma lēmumu “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Mālpils novada
vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana un elektrosadales tīkla pārbūve” īstenošanai”
(prot.Nr.9/1), citstarp paredzot:
1. Pieprasīt aizņēmumu 127 410,00 EUR apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem, ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem.
2. Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2021.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.
Ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidota Siguldas novada pašvaldība, apvienojot Inčukalna novada
pašvaldību (izņemot Vangažu pilsētu), Krimuldas novada pašvaldību, Mālpils novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu “Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. (..)”. Ņemot vērā minēto, jaunizveidotās Siguldas novada pašvaldības
domei ir nepieciešams pārapstiprināt apvienoto novadu domju pieņemtos lēmumus attiecībā uz
aizņēmumiem, par kuriem vēl nav noslēgti aizņēmuma līgumi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Attīstības, tūrisma un
sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 20.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
pārapstiprināt Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmumu “Par aizņēmumu ņemšanu
Valsts kasē investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un
labiekārtošana un elektrosadales tīkla pārbūve” īstenošanai” (prot.Nr.9/1).
20. §
Par iestāžu izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā daļa
noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību
izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus
un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un
institūciju kompetenci šajos jautājumos.
2.
2021.gada 1.jūlijā darbību uzsāka jaunizveidotā Siguldas novada pašvaldība, apvienojot
Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadu pašvaldības. Saskaņā ar Likuma pārejas
noteikumu 6.punktu Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
3.
Jaunizveidotajā Siguldas novada pašvaldībā grāmatvedības uzskaite tiek nodrošināta
centralizēti. Attiecīgi ņemot vērā, ka pašvaldībai, kā atvasinātai publiskai personai, kas saskaņā
ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 4.panta otro daļu darbojas ar pastarpinātās pārvaldes iestāžu
starpniecību, ir savs nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, kārtojot grāmatvedības uzskaiti
centralizēti, pašvaldības iestādēm nav nepieciešams būt reģistrētām kā atsevišķiem nodokļu
maksātājiem.
4.
Novadu veidojošā bijusī Siguldas novada pašvaldība 2016.gada 5.augustā ir saņēmusi Valsts
ieņēmumu dienesta uzziņu sakarā ar Siguldas novada pašvaldības 2016.gada 10.maija vēstuli
Nr.3.-8/1075 par uzziņas sniegšanu, saistībā ar priekšnodokļa atskaitīšanu Siguldas sporta
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kompleksa būvniecībai. Uzziņā Valsts ieņēmumu dienests norāda, ka aģentūrai kā publisko
tiesību juridiskās personas iestādei nav nepieciešams atsevišķs pievienotās vērtības nodokļa
maksātāja reģistrācijas numurs, jo šāds reģistrācijas numurs jau ir Siguldas novada Domei,
kā publisko tiesību juridiskajai personai. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar 2015.gada 22.maija
Būvniecības līgumu Nr.2015/373 par Siguldas sporta kompleksa būvniecību pasūtītājs ir
Siguldas novada Dome, tiesības atskaitīt priekšnodokli ir Siguldas novada Domei.
5.
Novadu veidojošajai bijušajai Krimuldas novada pašvaldībai kā atsevišķi nodokļu maksātāji ir
reģistrētas šādas iestādes, bankas norēķinu konti šīm iestādēm atsevišķi nav izveidoti:
5.1. Krimuldas novada pašvaldības iestāžu saraksts, kurām ir atsevišķi nodokļu maksātāju
numuri:
5.1.1. Atmodas bibliotēka
90009132637
5.1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
90009132586
5.1.3. Inciema bibliotēka
90009131557
5.1.4. Krimuldas bibliotēka
90009245897
5.1.5. Krimuldas Mūzikas un mākslas skola
90009131241
5.1.6. Krimuldas Tautas nams
90009245878
5.1.7. Krimuldas vidusskola
90009245825
5.1.8. Lēdurgas bibliotēka
90009248323
5.1.9. Lēdurgas kultūras nams
90009245914
5.1.10. Maijas Pīlāgas Mākslas un mūzikas skola
90009132590
5.1.11. Pirmsskolas izglītības iestāde „Ezerciems”
90009377003
5.1.12. Pirmsskolas izglītības iestāde „Krimulda”
90009131504
5.1.13. Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”
90009131788
5.1.14. Turaidas bibliotēka
90009131542
5.1.15. Veco ļaužu mītne “Pēterupe”
90009132641
5.1.16. Krimuldas novada vēlēšanu komisija
90009355877
5.1.17. Krimuldas novada Sociālais dienests
90009389093
5.2. Novadu veidojošajai bijušajai Mālpils novada pašvaldībai kā atsevišķs nodokļu maksātājs
ir reģistrēta pašvaldības aģentūra “’Mālpils sociālais dienests” reģ.Nr. 90001737947, ar
savu norēķinu kontu AS Swedbank LV68HABA0551035543861;
5.3. Novadu veidojošajai bijušajai Inčukalna novada pašvaldībai kā atsevišķs nodokļu
maksātājs ir reģistrēta pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” reģ.Nr.
90001818186, ar savu norēķinu kontu AS SEB banka LV98UNLA0050005030380.
6.
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu pašvaldības aģentūra ir pašvaldības
izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā. Minētā likuma 24.panta pirmā daļa
nosaka, ka pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kas atrodas pašvaldības aģentūras
valdījumā.
7.
Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietošanu, Siguldas novada
pašvaldības Finanšu pārvalde ierosina lūgt Valsts ieņēmumu dienestam izslēgt iepriekšminētās
iestādes no nodokļu maksātāju reģistra, nododot visas savas tiesības un saistības nodokļu jomā
Siguldas novada pašvaldībai, reģ.Nr. 90000048152, kā Mālpils novada, Krimuldas novada un
Inčukalna novada pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļa 4.punktu, 21.panta otro daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas
un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 20.§), atklāti
balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
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1.

2.
3.

Lūgt Valsts ieņēmumu dienestam izslēgt no nodokļu maksātāju reģistra, nododot visas savas
reģistrēta nodokļu maksātāja tiesības un saistības Siguldas novada pašvaldībai,
reģ.Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, šādas
iestādes:
1.1. Atmodas bibliotēka, reģ.Nr.90009132637;
1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, reģ.Nr.90009132586;
1.3. Inciema bibliotēka, reģ.Nr.90009131557;
1.4. Krimuldas bibliotēka, reģ.Nr.90009245897;
1.5. Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, reģ.Nr.90009131241;
1.6. Krimuldas Tautas nams, reģ.Nr.90009245878;
1.7. Krimuldas vidusskola, reģ.Nr.90009245825;
1.8. Lēdurgas bibliotēka, reģ.Nr.90009248323;
1.9. Lēdurgas kultūras nams, reģ.Nr.90009245914;
1.10. Maijas Pīlāgas Mākslas un mūzikas skola, reģ.Nr.90009132590;
1.11. Pirmsskolas izglītības iestāde „Ezerciems”, reģ.Nr.90009377003;
1.12. Pirmsskolas izglītības iestāde „Krimulda”, reģ.Nr.90009131504;
1.13. Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”, reģ.Nr.90009131788;
1.14. Turaidas bibliotēka, reģ.Nr.90009131542;
1.15. Veco ļaužu mītne “Pēterupe”, reģ.Nr.90009132641;
1.16. Krimuldas novada vēlēšanu komisija, reģ.Nr.90009355877;
1.17. Krimuldas novada Sociālais dienests, reģ.Nr.90009389093;
1.18. Mālpils novada pašvaldībai pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”,
reģ.Nr.90001737947;
1.19. Inčukalna novada pašvaldībai pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes māja
“Gauja””,reģ.Nr.90001818186.
Uzdot Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā
minēto nodokļu maksātāju izslēgšanai no nodokļu maksātāju reģistra.
Uzdot lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minēto iestāžu vadītājiem informēt darbiniekus par
izmaiņām iestāžu nodokļu maksātāja statusā un nodrošināt grozījumu veikšanu darba līgumos,
svītrojot iestādes nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.

21. §
Par sadarbību ar biedrību “Siguldas opermūzikas svētki” projekta “Ceļojums
OPERMŪZIKAS pasaulē” organizēšanā
Ziņo: Kultūras centra direktore J. Borīte
[..]
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) ir saņemts biedrības “Siguldas
opermūzikas svētki”, reģ. Nr. nr.40008009972, juridiskā adrese Tērbatas iela 41/43 – 18, Rīga LV1010 (turpmāk arī – Biedrība), 05.07.2021. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 07.07.2021. ar Nr. A3.1/11/73), ar lūgumu izskatīt iespēju pašvaldībai sadarboties ikgadēja pasākuma “Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki” - projekta “Ceļojums OPERMŪZIKAS pasaulē ” – 2 koncertu
organizēšanā.
Biedrība “Siguldas opermūzikas svētki” piedāvā 2021.gada 8. augustā piedāvāt 2 (divas)
mākslinieciski augstvērtīgas koncertprogrammas Siguldas Jaunās pils dārzā un Siguldas pilsdrupu
estrādē, izmantojot Siguldas unikālo kultūrvidi un dabas vidi. 2021.gada 8.augustā plkst.14.00
plānots koncerts “Operas uvertīra” – Siguldas Jaunās pils dārzā; plkst. 18.00 Lielkoncerts “Ceļojums
OPERMŪZIKAS pasaulē” Siguldas pilsdrupu estrādē. Dalību šajā projektā ir apstiprinājuši divi izcili
– pasaules līmeņa mākslinieki – soprāns Krasimira Stojanova un viens no izcilākajiem tenoriem
opermūzikā Mihails Mihailovs (Bulgārija).
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskā mērķa
uzdevuma “Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās rīcības
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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. Tā kā šogad,
pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju valstī nav iespējama tradicionālā Siguldas Opermūzikas
svētku norise, apmeklētājiem tiks piedāvāts nedaudz atšķirīgs programmu koncepts, lai saglabātu
Siguldas pilsētu kā šo svētku vienīgo norises vietu Baltijā un palielinātu Siguldas novada kultūras
aktivitāšu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību, veidojot sadarbību ar profesionāliem
māksliniekiem. Ņemot vērā, ka Siguldas Opermūzikas svētku projekts piesaistīs lielu apmeklētāju
skaitu un daļu no programmas plānots realizēt Siguldas pilsdrupu estrādē un Jaunās pils dārzā, kā arī
papildināt 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.
Projekts plānots kā tradicionāls, ikgadējs starptautiskas nozīmes kultūras pasākums, kuru
apmeklē skatītāji no visas Latvijas un citām Baltijas valstīm, festivāla programmas veidošanā iesaistot
citu Baltijas un Eiropas 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 (Stratēģijas termiņš
pagarināts ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumu “Par Siguldas
novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un
esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 15, 35.§)) 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 programmas, 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.
Biedrība “Siguldas opermūzikas svētki” pasākumu “Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību Siguldā organizē ik gadu kopš 1993.gada. Siguldas
Opermūzikas svētku programma ik gadu ir unikāla un tiek veidota īpaši šiem svētkiem, pieaicinot
pasaulē slavenus izpildītājmāksliniekus. Siguldas Opermūzikas svētki ir kļuvuši par vienu no
Siguldas kultūras zīmola pasākumiem.
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.), 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 2021.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 7.§), atklāti
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balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. atbalstīt sadarbību ar biedrību “Siguldas opermūzikas svētki” ikgadējā pasākuma
“Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki” - projekta “Ceļojums OPERMŪZIKAS
pasaulē ” – 2 koncertu “Ceļojums OPERMŪZIKAS pasaulē un “Operas uvertīra”, kas
norisināsies 2021.gada 8.augustā Siguldas pilsdrupu estrādē un Siguldas Jaunās pils dārzā,
organizēšanā, piešķirot finansējumu un atbilstoši plānotajam finansējumam nodrošinot
pasākuma norises vietu iekārtošanu un tehnisko nodrošinājumu koncertu norises vietās,
satiksmes organizāciju un sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā atbilstoši
saskaņotajai programmai;
2. uzdot Siguldas novada Kultūras centram sadarbībā ar Juridisko pārvaldi sagatavot
sadarbības līgumu ar Biedrību, šī lēmuma nolemjošās daļas 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 Biedrība, kura, noslēdzot šo līgumu, uzņemas pilnu
atbildību kā pasākuma organizators, t.sk. atbild par epidemioloģiskās drošības
pasākumu īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” u.c. normatīvajiem aktiem;
2.2 pasākuma organizēšanai Biedrībai tiek piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums 20 000
eur (divdesmit tūkstoši eiro) apmērā no Siguldas novada Kultūras centra pasākumu
budžeta, pamatojoties uz Biedrības iesniegto tāmi;
2.3 noteikt atlaižu apmēru programmas pasākumos Siguldas ID karšu īpašniekiem;
3. noteikt Siguldas novada Kultūras centra direktori par atbildīgo par šī lēmuma izpildi un
sadarbības līguma noslēgšanu.
22. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā “Par
Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu
apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3. §) un maksas apstiprināšanu nometnei distanču slēpošanas
nodaļas audzēkņiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumu “Par Siguldas Sporta
skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3.§)
apstiprinātas dalības maksas Siguldas Sporta skolas organizētajām diennakts mācību – treniņu
nometnēm 2021. gada vasarā, tajā skaitā arī dalības maksas nometnēm adresē “Kārķu skola” Kārķu
pagastā (Valkas novads) no 26.07.2021. līdz 31.07.2021., no 02.08.2021. līdz 07.08.2021. un no
09.08.2021. līdz 14.08.2021. Ņemot vērā ēdināšanas pakalpojuma maksas izmaiņas nometnēm, kuras
paredzētas Kārķu pagastā, nepieciešams izdarīt grozījumus minētajā domes lēmumā.
Mācību programmas izpildes ietvaros Siguldas Sporta skola iecerējusi organizēt diennakts
mācību – treniņu nometni arī distanču slēpošanas nodaļas audzēkņiem Sporta un atpūtas bāzē
“Smeceres sils”, Lazdonas pagastā (Madonas novads) no 09.08.2021.līdz14.08.2021. Nometņu
organizēšanai nepieciešams apstiprināt dalības maksu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 31.pantu un 33.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība” 6.1. apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada
30.septembra noteikumiem “Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas
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kārtība”, atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā “Par
Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu
apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3. §), izsakot 1.punkta pirmā, otrā un trešā pakalpojuma sadaļas
(t.sk. cenu) šādā redakcijā:
Pakalpojumu veids ¹
Mērvienība
Cena bez PVN, EUR
Diennakts sporta nometne adresē “Kārķu
skola” Kārķu pagastā, Valkas novadā
Siguldas sporta skolas basketbola nodaļas
1 dalībnieks
99,00
audzēkņiem laika periodā no 26.07.2021.
līdz 31.07.2021.
Diennakts sport a nometne adresē “Kārķu
skola” Kārķu pagastā, Valkas novadā
Siguldas sporta skolas basketbola nodaļas
1 dalībnieks
99,00
audzēkņiem laika periodā no 02.08.2021.
līdz 07.08.2021.
Diennakts sporta nometne adresē “Kārķu
skola” Kārķu pagastā, Valkas novadā
Siguldas sporta skolas badmintona nodaļas
1 dalībnieks
99,00
audzēkņiem laika periodā no 09.08.2021.
līdz 14.08.2021.
2. apstiprināt Siguldas Sporta skolas organizēto diennakts mācību – treniņu nometnei Sporta un
atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, no 09.08.2021. līdz
14.08.2021. distanču slēpošanas nodaļas audzēkņiem šādu dalības maksu:
Pakalpojumu veids ¹
Mērvienība
Cena bez PVN, EUR
Diennakts sporta nometne Sporta un
atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas
pagastā, Madonas novadā Siguldas Sporta
1 dalībnieks
54,00
skolas distanču slēpošanas nodaļas
audzēkņiem laika periodā no 09.08.2021.
līdz 14.08.2021.
3. Sabiedrisko attiecību pārvaldei publicēt informāciju par Siguldas novada izglītības iestāžu
bērnu un jauniešu vasaras nometņu maksas pakalpojumu izcenojumiem Siguldas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv .
¹Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro pamatojoties uz Pievienotās vērtības likuma 52. panta pirmās
daļas 12.punktu un 2013. gada 3.janvāra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības
nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa
maksāšanai un administrēšanai” 29.2. punktu.
23. §
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas
novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada 28.jūnija
ziņojumu, dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 20.maija sēdes lēmumam “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 19.§) 2021.gada 28.jūnijā notika
dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.80949000667,
sastāv no dzīvokļa Nr.14 58,9m2 platībā un kopīpašuma 589/12151 domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 80940010094001), un zemes vienības (kadastra apzīmējums
80940010060), pārdošanas izsole, kurā:
1.1.Izsoles sākumcena ir 7000,00EUR (septiņi tūkstoši euro nulle centi);
1.2.Piedalījās viens dalībnieks;
2. Nosolītā pirkuma maksa 7100,00EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro nulle centi);
3. Augstāko pirkuma maksu nosolīja [A.A.], personas kods [personas kods];
4. [A.A.] 2021.gada 7.jūlijā veica samaksu 1500,00EUR (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi)
apmērā, 2021.gada 8.jūlijā veica samaksu 4900,00EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro nulle
centi) apmērā, kas kopā ar iemaksāto izsoles nodrošinājumu 700,00EUR (septiņi simti euro nulle
centi) apmērā, sastāda nosolīto pirkuma maksu 7100,00EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro
nulle centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 31.pantu un 33.panta pirmās daļas 1.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, atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome nolemj:
1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.80949000667, sastāv no dzīvokļa Nr.14 58,9m2 platībā un kopīpašuma 589/12151
domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 80940010094001), un zemes vienības
(kadastra apzīmējums 80940010060), pārdošanas izsoles rezultātu;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar [A.A.], personas kods [personas kods];
3. atzīt par pabeigtu dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.80949000667, atsavināšanas procesu par labu [A.A.];
4. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz [A.A.] vārda, izslēgt no Siguldas novada
pašvaldības bilances dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.80949000667.
24. §
Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K. Freiberga
Siguldas novada pašvaldībā saņemts biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība”, reģistrācijas nurmurs 40008217401, un biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība”,
reģistrācijas nurmurs 40008105558, kopēja vēstule ar aicinājumu visus Latvijas pašvaldību deputātus
pievienoties līdz š.g.15.jūlijam Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās, ar to apliecinot
izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmējot apņemšanās savu pilnvaru
laikā veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus.
Saskaņā ar biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” statūtiem
biedrības mērķis ir veicināt Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos vienotu izpratni par sociālo darbu
un sociālo pakalpojumu attīstību. Savukārt saskaņā ar biedrības “Latvijas sociālo darbinieku
biedrība” statūtiem šīs biedrības mērķis ir veicināt sociālā darba attīstību, apvienojot sociālos
darbiniekus vienotā organizācijā.
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Atbalstot un stiprinot sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi Siguldas novadā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas noteic, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)
(..)”, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, kas noteic, ka “(..) tikai dome: var lemt par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas (..)”, 12.pantu, kas noteic, ka ”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”, kā arī ņemot vērā
Sociālās komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 3.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav, dome, nolemj:
1. pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās (pielikumā);
2. pilnvarot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju domes vārdā parakstīt
Memorandu.
Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietnieks L. Kumskis.
25. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
[..]
Izskatot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica 2021.gada 5.jūlija
pieteikumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 31.pantu
un 33.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija
nolikuma Nr. 1/2021 „Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām
garantijām” 14.punktu, atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret - nav, atturas nav, nepiedalās – 1 (U. Mitrevics), dome nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – 1 kalendāra nedēļu un 2 darba dienas no 2021.gada 15.jūlija līdz
2021.gada 23.jūlijam (par darba periodu no 01.07.2018. līdz 30.06.2019.);
2. noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumus no
2021.gada 15.jūlija līdz 2021.gada 23.jūlijam pilda domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Sausiņa.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.27.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 12.augustā.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics*
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Linards Kumskis**

Protokolēja

Elīna Dakša

*Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumu Nr.25 “Par Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
**Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr.20 “Siguldas pašvaldības nolikums”17.punktu, domes priekšsēdētāja vietnieks paraksta domes
sēdes lēmumu Nr.25 “Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
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