SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Zinātnes ielā 7, Siguldā
2021. gada 23. septembrī

Nr. 8

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs, Erlends Eisaks,
Rūdolfs Kalvāns, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Līga Sausiņa, Zane Segliņa, Solvita Strausa, Ina
Stupele, Eva Viļķina, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Zane Berdinska (personīgu iemeslu dēļ), Aivars Garančs (personīgu iemeslu dēļ),
Kristaps Zaļais (personīgu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, izpilddirektores vietniece klientu apkalpošanas
jautājumos D. Vītola, Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa, Juridiskās pārvaldes vadītājas
vietniece I. Lazdāne, juriste A. Kalniņa, Finanšu daļas vadītāja D. Rengarte, Finanšu pārvaldes
galvenās ekonomistes vietniece Z. Reizniece, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja S. Brikmane,
Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, Teritorijas
attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste M. Kovāča, Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vecākais datortīklu administrators Dz. Strads
Protokolē: domes sekretāres p.i. Jolanta Dinka
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.08
Darba kārtība:
1. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
3. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam projekta
redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai termiņa pagarināšanu.
4. Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un
mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei
pārbūve” finansēšanu.
5. Par Siguldas novada aktualizētā Investīciju plāna 2021. gadam apstiprināšanu.

6. Par Inčukalna novada domes 2015.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.1/2015 “Par kārtību,
kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu
apmēru” un Krimuldas novada domes 2017.gada 24.februāra nolikuma “Par kārtību,
kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
7. Par investīciju projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma
izveide Siguldas novadā” finansēšanu.
8. Par atbalstu projektu konkursā “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida
popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros” Siguldas novada Mores
pamatskolas pasākumam “Sportiskā nedēļa KOPĀ!”.
9. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas
novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
11. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Siguldā un Morē.
12. Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto
pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Zinātnes ielā 6-41, Siguldā un
Zinātnes ielā 5-9, Siguldā, Siguldas novadā.
13. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
14. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Finanšu līdzekļu un mantas
dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13. §).
18. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Pulkveža Brieža iela 24-39, Sigulda,
Siguldas novads – atsavināšanu.
19. Par vispārējās izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu.
20. Par dāvinājuma pieņemšanu.
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A, Sigulda,
Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu Kalna ielā 2-3, Inčukalnā, Inčukalna pagastā,
Siguldas novadā.
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4. §).
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un
iestāžu reorganizāciju” (prot. Nr.6, 5. §).
25. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas
pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26. Par ielas nosaukuma “Kalnabeišu aleja” piešķiršanu.
27. Par ielas nosaukuma Vildogas ceļš piešķiršanu un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8094 004 0678 pievienošanu pie nekustamā īpašuma “Vildogas ceļš”,
kadastra Nr.8015 003 0728.
28. Par atteikumu nodot Turaidas skolas telpas un tai pieguļošo zemesgabalu bezatlīdzības
lietošanā.
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. augusta nolikumā
Nr. 10/2021 “Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums”.
2

30. Par Siguldas novada (robežās līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma 2012. –
2024. gadam grozījumu 3.1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā
daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” apstiprināšanu.
31. Par Turaidas skolas lokālplānojuma, kas groza Krimuldas novada teritorijas
plānojumu nekustamos īpašumos “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”,
“Rieti”, “Saulgrieži”, “Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas pagastā,
Siguldas novadā apstiprināšanu un Siguldas novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu “Turaidas skolas lokālplānojuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā,
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.
32. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai.
33. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai.
34. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
35. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu Nr. 4
“Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”
precizētās redakcijas apstiprināšanu.
36. Par atļauju veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu (dārzeņu un
augļkoku audzēšanu) nekustamā īpašuma “Mazandricēni” Mālpils pagasts, Siguldas
novads, zemes vienībā.
37. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014. gada 12. novembra lēmuma “Par zemes
daļas piederību Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.21, 6.§) daļas
atcelšanu.
38. Par Mālpils novada domes 2021. gada 28.jūnija lēmumu Nr. 11/4 “Par adreses
piešķiršanu” precizēšanu.
39. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības
nodaļas Mālpils dienesta viesnīcas nolikuma apstiprināšanu.
40. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
41. Par adreses piešķiršanu “Kārļi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un ielas nosaukuma piešķiršanu.
43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
45. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienībai
Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vīzes”, Mālpils
pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
47. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles”,
Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
48. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” vērtēšanas komisijas
sastāva apstiprināšanu.
49. Par dalību projekta SAM 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” trešajā posmā laika periodā no 01.09.2021.
50. Par izmaiņām Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāvā.
51. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra iekšējos
noteikumos Nr.1/2021 “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība
Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā”.
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52. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada
pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba
kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem: Nr.53 “Par papildu finansējumu infrastruktūras
projektam”, Nr.54 “Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.15 “Par kārtību, kādā
Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu precizētajā
redakcijā”, Nr.55 “Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.16 “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētās redakcijas apstiprināšanu”.
Deputāts Dainis Dukurs atstāj sēžu zāli, turpmāk balsojumā piedalās 15 deputāti.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (D.Dukurs), dome
nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem:
53. Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam.
54. Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.15 “Par kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu precizētajā
redakcijā.
55. Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.16 “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētās redakcijas
apstiprināšanu.
Deputāts Dainis Dukurs atgriežas sēžu zālē plkst.16.10
1. §
Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenās ekonomistes vietniece Z. Reizniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk –
Noteikumi) 4.punktu pašvaldība līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam,
kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, sagatavo un
nosūta pakalpojuma saņēmējam parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām
mēnesī pašvaldības izglītības iestādē.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punkts nosaka, ka ar
2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo
pašvaldību domju pilnvaras un sākot ar 2021.gada 1.jūliju Siguldas novada pašvaldība ir attiecīgajā
novadā iekļauto Siguldas novada pašvaldības, Inčukalna novada domes (izņemot Vangažu pilsētu,
kas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 32.4.punktam ietilpst
Ropažu novadā), Krimuldas novada domes, un Mālpils novada domes institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts:
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- Siguldas novada pašvaldības dome ar 2021.gada 25.februāra lēmumu (prot. Nr.3, 10.§)
apstiprināja viena izglītojamā izmaksas savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā par Siguldas
novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām;
- Krimuldas novada dome ar 2021.gada 26.marta lēmumu (prot. Nr.3, 25.§) apstiprināja viena
izglītojamā izmaksas savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā par Krimuldas novada izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām;
- Mālpils novada dome ar 2021.gada 27.janvāra lēmumu (prot. Nr.1, 13.§) apstiprināja viena
izglītojamā izmaksas savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā par Mālpils novada izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām;
- Inčukalna novada dome ar 2021.gada 20.janvāra lēmumu (prot. Nr.1, 21.§) apstiprināja
viena izglītojamā izmaksas savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā par Inčukalna novada izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Noteikumu 10.punkts nosaka, ja uz saimnieciskā gada 1.septembri ir mainījies izglītojamo
skaits, tiek precizētas viena izglītojamā izmaksas mēnesī un pēc precizēšanas saskaņojamas ar
pakalpojuma saņēmēju.
Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde sadarbībā ar Izglītības pārvaldi ir veikusi
aprēķinus saskaņā ar Noteikumu 4. un 9.punktu par viena izglītojamā izmaksām, piemērojot Siguldas,
Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novada pašvaldības domēs apstiprinātos pēc naudas plūsmas
uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un citu ārvalstu
finanšu palīdzības finansējumu) izglītības iestādēs iepriekšējā saimnieciskajā gadā un ņemot vērā
izglītojamo skaita izmaiņas uz saimnieciskā gada 1.septembri (Noteikumu 10.punkts), kā rezultātā ir
aprēķinātas viena izglītojamā izmaksas mēnesī pakalpojumu sniegšanas periodam no 2021.gada
1.septembra līdz 31.decembrim.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu un Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
likuma 12.panta pirmo daļu, Ministra kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 7., 9.,
10.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
3. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

3.

precizēt viena izglītojamā izmaksas mēnesī Siguldas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2;
Izglītības pārvaldei līdz šā gada 31. oktobrim jāsaskaņo lēmuma 1.punktā noteiktās viena
izglītojamā izmaksas mēnesī ar pašvaldībām, kurās deklarētie bērni izmanto Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumus;
noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētās izmaksas piemērojamas no
2021.gada 1.septembra.

2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas
novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes galvenās ekonomistes vietniece Z. Reizniece
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 11. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
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E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 2 (R. Ādamsons, J. Zilvers), dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam””;
trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. §
Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam projekta redakcijas
nodošanas publiskajai apspriešanai termiņa pagarināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam (turpmāk – stratēģija) ir
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija,
stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada
teritorijas attīstību ilgtermiņā.
2021.gada 12.augustā Siguldas novada dome pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskai
apspriešanai” (prot.Nr.6, 3.§), kurā noteikts publiskās apspriešanas termiņu no 2021.gada 23.augusta
līdz 24.septembrim un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2021.gada 6.septembrī.
Stratēģijas tiesisko pamatu veido likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas
likums, Attīstības plānošanas sistēmas likums, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
Paziņojuma par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam
projekta nodošanu publiskai apspriešanai ievietošana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS) tehnisku iemeslu dēļ tika veikta tikai 2021.gada 31.augustā, līdz ar to, lai
nodrošinātu publiskās apspriešanas atbilstību Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. un 67.punkta prasībām,
ir nepieciešams pagarināt publiskās apspriešanas termiņu līdz 2021.gada 4.oktobrim.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas
3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 21.pantu, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.
628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16., 67.punktu,
Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 6.punkta 6.2.apakšpunktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
21.pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 5. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 1. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (R. Ādamsons), dome nolemj:
1. pagarināt Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2045. gadam projekta
publiskās apspriešanas termiņu līdz 4.oktobrim;
2. paziņojumu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam
projekta nodošanas publiskajai apspriešanai termiņa pagarināšanu un publiskās
apspriešanas sanāksmi publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv un laikrakstā “Siguldas Novada Ziņas”, kā arī iesniegt Rīgas plānošanas
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reģionam publicēšanai tā mājaslapā un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. §
Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas
nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve”
finansēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir paredzēts
līdz 2021.gadam īstenot projektu “Ēkas Siguldas ielā 7, Morē pielāgošana sabiedriskajām
aktivitātēm, 2.kārta” līdz 2022.gadam, indikatīvā projekta realizācijas summa ir 550 000
EUR, projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta iespēja sabiedriskajām aktivitātēm
Morē sadarbībā ar Mores pamatskolu un sabiedriskajām organizācijām, sociālo
uzņēmējdarbību.
2. Projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām,
mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” (turpmāk –
Projekts) realizācija paredzēta saskaņā ar Būvprojekta II.kārtu. I.kārta realizēta izbūvējot
Sociālās aprūpes centru un katlu māju.
3. Amatu māja plānota kā viena no trim ēkām Mores pamatskolas ēku kompleksā un tās
atjaunošana ir saistīta ar visu ēku kompleksa atjaunošanu. Mores pamatskola ir izvietota
divās vēsturiskās ēkas, kurās telpu izvietojums nepieļauj tajās mācīju procesam un skolas
specifikai atbilstošas mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām. klases.
4. Pašvaldības izglītojamo skaita prognoze Mores pamatskolai turpmākajiem pieciem mācību
gadiem ir ar pozitīvi pieaugošu tendenci, par to liecina izglītojamo skaita pieaugums pēdējo
10 gadu laikā, sasniedzot visaugstāko izglītojamo skaitu skolas vēsturē, kā arī ir atvērta
papildu pirmsskolas grupiņa.
5. Projekta realizācijai ir veikts iepirkums (identifikācijas Nr.SNP 2021/05/AK), pretendenta
piedāvātā cena par Projektā paredzēto darbu veikšanu – 414 197.29 EUR bez pievienotās
vērtības nodokļa.
6. Projekta kopējās būvdarbu izmaksas: būvdarbi – 501 178.72 EUR , t.sk.PVN 21% .
7. Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka
pašvaldībām ir tiesības aizņemties 2) izglītības iestāžu investīciju projektiem, tai skaitā
izglītības iestāžu, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes izglītības
programmas, investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas
izpildi, ievērojot šādus nosacījumus:
a) pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2021. gadu, nav mazāks par 10
procentiem un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 90 procentiem no pašvaldības kopējām
projekta izmaksām,
b) projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības
budžeta līdzfinansējums 2021. gadā nav mazāks par 10 procentiem no pašvaldības
kopējām projekta izmaksām 2021. gadā,
c) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma
iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu,
d) ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un
zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums par projekta atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem.
Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, kā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē izglītības iestāžu investīciju
projektus.
8. Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē
pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”
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(turpmāk – MKN 258) nosaka kritērijus un kārtību, kādā Izglītības un zinātnes ministrija
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts budžeta
aizņēmumu saņemšanai izvērtē pašvaldību dibinātu izglītības iestāžu investīciju
projektus, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi.
9. Siguldas novada pašvaldība atbilstoši MKN -258 ir iesniegusi Izglītības un zinātnes
ministrijā informāciju par Projektu, kas nodrošina ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi
un 2021.gada 18.augustā saņēmusi atbildi par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības
iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un
amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” apstiprināšanu (Nr. 4-34e/21/91).
10. Projektu paredzēts realizēt 9 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.
11. Projekta būvdarbu finansēšanas plāns:
Investīciju projekta izmaksas, EUR
kopējās investīciju projekta izmaksas:
501 178.72
2021. gadam
100 235.00
2022. gadam
400 943.72
pašvaldības budžeta kopējais līdzfinansējums:
50 138.72
2021. gadam
10 035.00
2022. gadam
40 103.72
12. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums Projektu īstenošanai tiktu nodrošināts ne mazāk kā
10 % apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam
plānotā ieguldījumu apjoma – 50 138.72 euro, paredzot 2021.gadā - 10 035.00 euro un
2022.gadā – 40 103.72 euro.
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 trešās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē
pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, Ministru
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam stratēģiskā
mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru rīcības virzienam RV5 Izglītība uzdevumam U18 Uzlabot
kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Amatu mājas izglītības
iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un
amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” 451 040 EUR (četri simti piecdesmit viens
tūkstotis četrdesmit euro) apmērā kā izglītības iestāžu investīciju projektam, lai
nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi;
aizņēmumu izņemt vidējā termiņā;
aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada procentu likmi;
noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2024.gada oktobra mēnesi;
aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
paredzēt pašvaldības 2022.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta
“Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām,
mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” būvdarbiem
40 103.72 EUR (četrdesmit tūkstoši viens simts trīs euro, 72 centi) apmērā.
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5. §
Par Siguldas novada aktualizētā Investīciju plāna 2021.gadam apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Jautā: A. Pētersone; komentāru sniedz I. Zālīte, L. Kumskis
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu “Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus”, likuma 22.panta 2. punkts nosaka, ka “Vietējās pašvaldības attīstības programmā
ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības
programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu,
attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu Uzraudzības pārskatu par
attīstības programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne retāk kā reizi trijos gados.
Noteikumu 73.punkts nosaka, ka (..) investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punkts noteic, ka pašvaldības attīstības programma
zaudē spēku tad, ja ir apstiprināta jauna attīstības programma. Siguldas novadam ir uzsākta Attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde, kuras sastāvā tiks izstrādāts Investīciju plāns. Tāpēc
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktā1 noteikto,
jaunizveidotā novada pašvaldībā ir spēkā visu tajā apvienoto pašvaldību aktuālākās domju
apstiprinātās attīstības programmas.
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta pirmajā daļā un otrajā daļā
noteiktajam, attīstības plānošanas mērķis ir īstenot prioritātes sabiedrības un teritorijas attīstībai,
nodrošinot attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu. Tāpēc, lai nodrošinātu attīstības
programmas atbilstību aktuālākajai spēkā esošajai situācijai, kad ir izveidojusies jauna pašvaldība ar
jaunu teritoriju, jaunu nolikumu un kopīgu budžetu, nepieciešams aktualizēt investīciju plānu, kas
būtu kopīgs visai novada teritorijai. Aktualizētajā Investīciju plānā ir iekļautas projektu idejas, kas
tika noteiktas Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadu Attīstības programmu Investīciju
plānos pirms novadu apvienošanas, izslēdzot jau realizētos projektus un projektus, kas zaudējuši
aktualitāti.
Vadoties no iepriekš minētā un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22. panta 2. punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 25. un 73. punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2017.gada 21.decembra lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. –
2024.gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.21, 6.§), kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un
sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 7. §) un Finanšu komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 4. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 2 (R. Ādamsons,
J. Zilvers), dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada Investīciju plānu 2021.gadam.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
1
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6. §
Par Inčukalna novada domes 2015.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.1/2015 “Par kārtību, kādā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” un
Krimuldas novada domes 2017.gada 24.februāra nolikuma “Par kārtību, kādā Krimuldas
novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
un naudas balvu apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M.Skrastiņa
Saskaņā ar Sporta likuma 7.panta pirmo daļu “pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas:
1) noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju;
2) būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu;
3) sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību;
4) atbalstīt sporta speciālistu un citu sporta darbinieku tālākizglītību;
5) finansēt sporta sacensības;
6) finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to
administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”.
Sporta likumā ir noteikts sporta jomas tiesiskais regulējums. Minētā likuma 2.pants noteic, ka
šā likuma mērķis ir noteikt sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta
organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta
attīstībā un sporta finansēšanas pamatus, kā arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā
sporta kustībā. Pamatojoties uz minēto, šis likums nosaka ne vien valsts institūciju kompetenci sporta
jomā, bet arī pašvaldību kompetenci sporta jomā.
Sporta likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktais ir saistīts ar likumā “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, proti, veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu (sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā). Tādējādi saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 7.panta pirmo daļu šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktā pašvaldības
autonomā funkcija pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta
noteikumos. Attiecīgi secināms, ka pašvaldība sporta jomā ir tiesīga īstenot tikai darbības, kas ir
noteiktas Sporta likuma 7.panta pirmajā daļā.
Ievērojot iepriekš minēto, ir nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada
domes 2015.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.1/2015 “Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” un Krimuldas novada domes 2017.gada
24.februāra nolikumu “Par kārtību, kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmo daļu un 41.pantu, Sporta likuma
7.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 8. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ārkārtas
sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 3. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada domes 2015.gada 15.aprīļa noteikumus
Nr.1/2015 “Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā, un naudas balvu apmēru” (prot.Nr.8, 18. §);
2. atzīt par spēku zaudējušu Krimuldas novada domes 2017.gada 24.februāra nolikumu
“Par kārtību, kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportistiem piešķiramas naudas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru”.
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7. §
Par investīciju projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide
Siguldas novadā” finansēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Jautā: E.Eisaks; komentāru sniedz: D.Rengarte
Dome konstatē:
1. 2020.gada 16.jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par piedalīšanos
projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un
finansējuma piešķiršanu” (prot. Nr. 8, 18.§), paredzot: 1. piedalīties Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras izsludinātajā projektu iesniegumu atlasē ar projekta iesniegumu “Zaļo un dārza
atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā”; 2.paredzēt projektam
nepieciešamo līdzfinansējumu 65% apmērā jeb 199 875.00 EUR no kopējās projekta attiecināmo
izmaksu summas un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai 308 037.82 EUR apmērā; 3.pēc
projekta apstiprināšanas projekta finansēšanai paredzēt aizņēmumu Valsts kasē normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā, pārējo nepieciešamo finansējumu paredzot pašvaldības budžetā
2021.gadā.
2. 2020.gada 15.oktobrī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Zaļo
un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma
piešķiršanu” (prot.Nr.8, 18. §)” (prot.Nr. 12, 47.§) paredzot: grozīt Siguldas novada pašvaldības
domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma “Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu
kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”(prot.Nr.8, 18.§)
3.punktu un izteikt šādā redakcijā: “3. pēc projekta apstiprināšanas projekta finansēšanai
paredzēt aizņēmumu Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, piemērojot riska
procentu likmi, kas nepārsniedz 5%, pārējo nepieciešamo finansējumu paredzot pašvaldības
budžetā 2021.gadā”.
3. Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā”
realizēšanai ir veikti iepirkumi: “Siguldas novada zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas
laukuma izbūve” identifikācijas Nr. SNP 2021/07/AK un “Būvuzraudzība objektam “Siguldas
novada zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izbūve”” (Zemsliekšņa iepirkuma
protokols Nr. ZIVP/20210601-002).
4. 2021.gada 24.februārī Siguldas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas
laukuma izbūve Siguldas novadā” īstenošanu Nr. 5.2.1.2/20/A/001, paredzot: Projekta kopējie
izdevumi: 615 537.82 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 307 500.00 EUR, atbalsta
summa: 35 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 107 625.00 EUR (KF finansējums
– 107 625.00 EUR). Līgumā paredzēta iespēja saņemt avansu 35% apmērā no KF finansējuma,
tas ir 37 668.75 EUR.
5. Projekta kopējās izmaksas: būvdarbi – 392 698.47 EUR, būvuzraudzība – 8 784.60 EUR, kopā –
401 483.07 EUR.
6. Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pašvaldībām
ir tiesības aizņemties: 1) Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar
mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz
projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.
7. Projektu paredzēts realizēt 6 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža, tas ir līdz 2022.gada
31.janvārim.
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 otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību
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aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 6. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Bioloģiski noārdāmo
atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” 307 500 EUR (trīs simti
septiņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā kā Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai;
aizņēmumu izņemt vidējā termiņā;
aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto gada riska procentu likmi, kas nepārsniedz 5%;
noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2024.gada oktobra mēnesi;
aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta
“Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā”
realizācijai 56 314.32 EUR (piecdesmit seši tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 32
centi) apmērā.

8. §
Par atbalstu projektu konkursā “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana
Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros” Siguldas novada Mores pamatskolas pasākumam
“Sportiskā nedēļa KOPĀ!”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada Mores pamatskola iesniedza projekta pieteikumu ERASMUS+ programmas
finansētā projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2021” (European Week of Sport (Grant Agreement Nr.
101047517 – EWOS Latvia 2021) projektu konkursā “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida
popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros” par pasākuma “Sportiskā nedēļa KOPĀ!”
īstenošanu.
Projekta mērķis ir iesaistīt mazkustīgos jauniešus un seniorus fiziskās aktivitātēs, izglītot par
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Pasākuma laikā pārliecināt, ka fiziskas aktivitātes var būt jautras,
nesāpīgas, veselību uzlabojošas. Pierādīt pasākuma dalībniekiem, ka arī ikdienā neierasti sporta veidi
ir nepieciešami, azartiski, veselību uzlabojoši, muskulatūru darbinoši. Ieinteresēt mērķgrupu
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm arī pēc Eiropas sporta nedēļas. Pasākumā paredzētas – sporta
aktivitātes pa perimetru izvietotas sporta stacijas atvērtā un visiem interesentiem pieejamā āra sporta
laukumā. Meistarklases, kurās kvalificēta sporta speciāliste Margarita Sokolova demonstrē, prezentē
mazpazīstamu sporta veidu – Ziemeļu divcīņa un tramplīnlēkšana, kvalificēts treneris Oļegs Voroņins
prezentē sporta veidu – regbiju. Ģimeņu velobrauciens. Pasākumu paredzēts īstenot no 2021.gada
23.septembra līdz 2021.gada 30.septembrim.
2021. gada 26.augustā Mores pamatskola saņēma Latvijas Sporta federāciju padomes lēmumu,
ka Mores pamatskolas iesniegtais projekts “Sportiskā nedēļa KOPĀ!” ir apstiprināts ar finansējumu
750,80 EUR (septiņi simti piecdesmit euro un 80 centi), kuru Federācija apņemas maksāt divās daļās:
1) pēc līguma noslēgšanas 50% apmērā t.i. 375,40 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro un
40 centi);
2) pēc atskaišu iesniegšanas 50% apmērā t.i. 375,40 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro
un 40 centi).
Federācijas piešķirtais finansējums paredzēts pasākuma norises telpu nomai; iekārtu, aprīkojuma
un inventāra nomai; pasākuma norises vietas iekārtošanai; pasākumā iesaistīto sporta darbinieku, kuri
veic izglītojošo, metodisko, sportistus vai atvērto treniņu apmeklētājus apkalpojošo darbu, apmaksai;
komunikācijas un publicitātes izmaksām.
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Ņemot vērā, ka Federācijas piešķirtā finansējuma otra puse (375.40 EUR) tiks iemaksāta pēc
atskaišu iesniegšanas, ir nepieciešams paredzēt Mores pamatskolas pašvaldības budžetā pasākuma
īstenošanai 375.40 EUR.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 7. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt Siguldas novada Mores pamatskolas dalību projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2021”
(European Week of Sport (Grant Agreement Nr. 101047517 – EWOS Latvia 2021)
projektu konkursā “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas
Sporta nedēļas 2021 ietvaros”;
2. noteikt Siguldas novada Mores pamatskolas direktori Tīnu Blūmu kā atbildīgo par projekta
realizāciju un uzraudzību;
3. paredzēt Siguldas novada Mores pamatskolas budžetā finansējumu projekta īstenošanai.

1.

9. §
Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, turpmāk – Sabiedrība,
2021.gada 7.septembra iesniegumu Nr. 1-4/469/24e “Par pamatkapitāla palielināšanu”, kurā lūgts
izskatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro) apmērā
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai maģistrālā ūdensvada Saules ielā, Siguldā Siguldas novadā
(posmā no Satiksmes ielas līdz Priežu ielai) ar ūdensvadu pievadiem līdz nekustamā īpašuma robežām
un maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas (posmā no Saules ielas līdz nekustamajam
īpašumam Saules iela 6C, Siguldā, Siguldas novadā) ar pievadiem līdz nekustamo īpašumu robežām,
izbūvei, kas nepieciešami sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai, dome
konstatē:
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Atbilstoši statūtos noteiktajam Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvi, uzkrāšanu
un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada
tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos.
Sabiedrības 2020. gada 15. decembra vēstulē Nr. 1-4/502/199e tika izteikts lūgums, plānojot
2021. gada pašvaldības budžetu, paredzēt budžetā līdzekļus 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši
euro) apmērā Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai saskaņā ar 2013.gada 2.septembra līgumu
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr. 2013/727.
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2021.gadam” apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 20. §), saskaņā ar kuriem apstiprināti Siguldas novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam, tajā skaitā, ieguldījumi Sabiedrības pamatkapitālā
32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro) apmērā maģistrālā ūdensvada izbūve Saules ielā, Siguldā
ar ūdensvada pievadu izbūvi līdz nekustamā īpašuma robežām, kā arī būvuzraudzība.
Sabiedrība 2020. gadā izsludināja tirgus izpēti būvprojekta izstrādei. Būvprojekta izstrādes
izmaksas par kopējo summu 4 700 EUR (bez PVN) tika segtas no Sabiedrības līdzekļiem.
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2021. gada 8. jūlijā Sabiedrība izsludināja tirgus izpēti “Saules ielas maģistrālā ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā”. Tirgus izpēte tika pārtraukta, jo pretendentu
piedāvātās līgumcenas (118 682,18 EUR un 140 729,72 EUR) pārsniedza budžeta iespējas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, izvērtējot Sabiedrības finanšu iespējas un darbinieku
kapacitāti, Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu šos darbus veikt pašu spēkiem un trūkstošo finansējumu
segt no Sabiedrības līdzekļiem. Faktiskās izmaksas būs zināmas pēc darbu pabeigšanas. Plānots, ka
izbūves darbi tiks uzsākti šajā gadā un pabeigti līdz 2022.gada 30.jūnijam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļās pirmo punktu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu,
149.panta pirmās daļas 3.punktu, Komerclikuma 197.panta pirmās daļas pirmo punktu, otro daļu,
Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.punktu, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 8. §), atklāti
balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

ieguldīt SIA “SALTAVOTS” naudā budžetā piešķirto finansējumu 32 000 EUR
(trīsdesmit divi tūkstoši euro) apmērā pamatkapitāla palielināšanai, maģistrālā ūdensvada
Saules ielā, Siguldā Siguldas novadā (posmā no Satiksmes ielas līdz Priežu ielai) ar
ūdensvadu pievadiem līdz nekustamā īpašuma robežām un maģistrālā ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas posmā no Saules ielas līdz nekustamajam īpašumam Saules iela 6C,
Siguldā, Siguldas novadā, ar pievadiem, līdz nekustamo īpašumu robežām, izbūvei;
uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par SIA “SALTAVOTS”:
2.1. pamatkapitāla palielināšanu par 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro) apmērā;
2.2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
2.3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
2.4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

10. §
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads –
atsavināšanas procesa pabeigšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2021.gada 13.septembra lēmumu (prot. Nr.2 1. §) ar priekšlikumu par nekustamā īpašuma Mazā
Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu un Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai” (prot.6, 102.§),
dome konstatē:
1. saskaņā ar atsavināmā nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra apzīmējums 8015 003 0178, Atsavināšanas paziņojuma 7.punktu, kas apstiprināts ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta sēdes lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads,
nodošanu atsavināšanai” (prot.6, 102.§), pirmpirkumtiesīgā persona SIA “Tirdzniecības nams
A2” realizēja savas pirmpirkuma tiesības;
2. atsavināmā nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8015 003 0178, nosacītā cena noteikta 16 160,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens
simts sešdesmit euro 00 centi);
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Pamatojoties uz Atsavināšanas paziņojuma 8.punktu, 2021.gada 09. septembrī Siguldas
novada budžeta kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS “SEB banka”, ieskaitīta
pirkuma maksa par nekustamo īpašumu 100% apmērā jeb 16 160,00 EUR (sešpadsmit
tūkstoši viens simts sešdesmit euro 00 centi);
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2¹.panta trešo daļu,
4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 44.panta pirmo, otro un
ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
9. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
3.

1.

2.
3.

atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads,
kadastra Nr.80150030197, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums
80150030178) atsavināšanas procesu par labu SIA “Tirdzniecības nams A2”;
noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Tirdzniecības nams A2”reģ.Nr. 40003829109;
pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz SIA “Tirdzniecības nams A2” vārda,
izslēgt no Siguldas novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Mazā Saules iela 8,
Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80150030197.

11. §
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Siguldā un Morē
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
31.08.2021.Ministru kabinets apstiprinājis noteikumus Nr. 595 “Grozījumi Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību””. Ar
grozījumiem precizētas vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru (turpmāk –
VPVKAC) izveides vietas, tajā skaitā iekļaujot iespēju izveidot VPVKAC jebkurā apdzīvotā vietā
(piemēram, pilsētās, valstspilsētās, novada attīstības centros, pagastos vai citās apdzīvotās vietās),
attiecīgi VPVKAC izvietojot apdzīvotā vietā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 7. pantam. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu
sniegšanas kārtību” 4.punkts noteic, ka novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotais klientu
apkalpošanas centrā vienuviet pašvaldība nodrošina pašvaldības pārziņā esošu pakalpojumu
sniegšanu un vismaz minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto pakalpojumu sniegšanu.
Jauna VPVKAC izveides nosacījumi 2021. gadā un piešķiramais valsts budžeta dotācijas
apjoms ietverti Ministru kabineta 31.08.2021. noteikumos Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta
2021. gada 24. marta noteikumos Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidei””. Ar grozījumiem izteikts 16. un 17. punkts jaunā redakcijā,
nosakot, ka vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidei nepārsniedz 70 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas
centra izveides izdevumiem, bet ne vairāk kā 7 200 euro, un pašvaldības līdzfinansējums novada
nozīmes vai vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei nav mazāks par 30 % no
kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem un pašvaldība no saviem budžeta
līdzekļiem sedz ne mazāk par 50 % no vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem.
Ministru kabineta 2021. gada 24. marta noteikumu Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam
paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei,
uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 18.punkts noteic, ka vienlaikus ar valsts
budžeta dotāciju vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai tiek piešķirta valsts
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budžeta dotācija vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fondam šādā apmērā:
pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī; pašvaldībām, kurās ir no 10 001
līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī; pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, –
1000 euro mēnesī. Minēto noteikumu 5.punkts noteic, ka, lai saņemtu valsts budžeta dotāciju saskaņā
ar šo noteikumu 12. punktu, pašvaldība ministrijas noteiktā termiņā iesniedz:
- pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2021. gadā novada nozīmes vai vietējas
nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveidei apdzīvotā vietā, kā arī vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un
uzturēšanas izdevumu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu atbilstoši
šo noteikumu 1.pielikumam;
- pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;
- pašvaldības īpašumā vai ilgtermiņa nomā esoša infrastruktūras objekta telpu plānu vienotā
klientu apkalpošanas centra projektēšanai un būvdarbu veikšanai.
Ņemot vērā minēto, lai varētu saņemt valsts budžeta dotāciju VPVKAC izveidei gan Siguldā,
gan Morē ir nepieciešams pašvaldības domes lēmums. 2021.gadā papildu finanšu līdzekļi no Siguldas
novada pašvaldības budžeta, neskaitot līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējiem vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides izdevumiem, nav nepieciešami. VPVKAC izveides un darbības mērķis
ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts
pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā īpaši tām personām, kuras citādi digitālai videi nevar piekļūt, vai
ir nepietiekamas digitālās prasmes. Covid-19 pandēmijas laikā šāds atbalsts iedzīvotājiem ir īpaši
nozīmīgs. VPVKAC darbības pamatā ir vienota, sistēmiska klientu apkalpošanas politika – viens
tīkls, vienota pieeja, vienveidīgs pakalpojuma sniegšanas standarts.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu
Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto
pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 4.punktu, Ministru
kabineta 2021. gada 24. marta noteikumu Nr. 184 "Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto
apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 16., 17.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 5., 9. un
12.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 15. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.3, 10. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

atbalstīt vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izveidi Siguldā un Morē,
ja saņemts VARAM saskaņojums;
Klientu apkalpošanas pārvaldei nodrošināt pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai centru izveidei un
uzturēšanai, paredzot, ka pašvaldības līdzfinansējums vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidei nav mazāks par 30 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides
izdevumiem, savukārt uzturēšanas izdevumi nav mazāki par 50 %.

12. §
Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu
parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Zinātnes ielā 6-41, Siguldā un Zinātnes ielā 5-9,
Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi biedrības “Zinātnes iela 6”, reģistrācijas Nr.40008254569, SIA “CDzP”,
reģistrācijas Nr.44103029458, un SIA “Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, sniegto
informāciju par parādsaistībām pret pakalpojumu sniedzējiem, kuri norādījuši, ka nav veikta rēķinu
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apmaksa par izlietoto siltumenerģiju un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem
pakalpojumiem noteiktajā termiņā Siguldas novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļiem Zinātnes
ielā 6-41, Siguldā un Zinātnes ielā 5-9, Siguldā, dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldībai īpašumtiesības uz dzīvokļa īpašumu Zinātnes ielā 6-41, Siguldā,
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 60341, kadastra Nr. 80949000459
(2017.gada 27.novembra tiesneses Skaidrītes Temļakovas lēmums). 27.08.2020. dzīvoklis bija
izīrēts Sendai Šponei. Dzīvojamo telpu īres līguma termiņš beidzies 10.08.2021. Dzīvoklis ir
atbrīvots un nodots. Saskaņā ar noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu īrniece ir uzņēmusies
saistību maksāt gan īres maksu un maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvokļa lietošanu
(t.sk. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāla izīrētās
dzīvojamās telpas platībai). Iespēja lietot dzīvokli un saņemt pakalpojumus, kas saistīti ar
dzīvokļa lietošanu, īrniecei bija nodrošināta;
2. uz 10.08.2021. pašvaldības dzīvoklim Zinātnes ielā 6-41, Siguldā, ir izveidojies parāds Biedrībai
“Zinātnes iela 6” par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem pakalpojumiem
96,07 EUR (deviņdesmit seši euro, 07 centi)- un, parāds SIA “Wesemann-Sigulda” par izlietoto
siltumenerģiju 408,29 EUR (četri simti astoņi euro, 29 centi);
3. Siguldas novada pašvaldībai īpašumtiesības uz dzīvokļa īpašumu Zinātnes ielā 5-9, Siguldā,
reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6079, kadastra Nr. 80949000673
(2018.gada 2.augusta tiesneses Sarmītes Stūrmanes lēmums). 16.07.2018. dzīvoklis bija izīrēts
Inetai Liepiņai. Saskaņā ar noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu īrniece ir uzņēmusies saistību
maksāt gan īres maksu un maksu par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvokļa lietošanu (t.sk.
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās
telpas platībai). Iespēja lietot dzīvokli un saņemt pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu,
īrniecei bija nodrošināta. 30.07.2021. dzīvokļa Zinātnes ielā 5-9, Siguldā, īrniece Ineta Liepiņa ir
nodevusi dzīvokli un parakstīja vienošanos par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu un parāda
samaksu pa daļām par izlietoto siltumenerģiju un nodrošinātajiem apsaimniekošanas un ar
dzīvokļa lietošanu saistītajiem pakalpojumiem;
4. uz dzīvokļa Zinātnes ielā 5-9, Siguldā, atbrīvošanas bŗīdi īrniecei par dzīvokli ir izveidojies parāds
SIA “CDzP” par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem pakalpojumiem 157,29
EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, 29 centi)- un, parāds SIA “Wesemann-Sigulda” par
izlietoto siltumenerģiju 534,74 EUR (pieci simti trīsdesmit četri euro, 74 centi);
5. Civillikuma 1775. un 1779. pants noteic, ka katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina un
pie tam, kas to ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. Savukārt Civillikuma 1771. un
1772.pants noteic, ka jau cēlies zaudējums, kas dod tiesības uz atlīdzību, var būt vai nu cietušā
tagadējās mantas samazinājums, vai arī viņa sagaidāmās peļņas atrāvums.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un
3.punkts nosaka, ka par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, un pārvaldīšanas izdevumu
norēķiniem ir atbildīgs dzīvokļu īpašnieks, un lai netiktu celtas finansiāla rakstura pretenzijas no
biedrības “Zinātnes iela 6”, SIA “CDzP” un SIA “Wesemann-Sigulda” puses pret Siguldas novada
pašvaldību, kā dzīvokļu īpašnieku, un pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 17.panta pirmās
daļas 3., 4., 10.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 12. §), atklāti balsojot ar 16
balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

samaksāt parādu SIA “CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela
7, Cēsis, Cēsu novads, 157,29 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, 29 centi) par
apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem, par Siguldas novada
pašvaldībai piederošo dzīvokli Zinātnes ielā 5-9, Siguldā;
samaksāt parādu biedrībai “Zinātnes iela 6”, reģistrācijas Nr. 40008254569, juridiskā
adrese Zinātnes iela 6-3 iela, Siguldā, 96,07 EUR (deviņdesmit seši euro, 07 centi) par
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3.

4.

5.

apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem pakalpojumiem, par Siguldas novada
pašvaldībai piederošo dzīvokli Zinātnes ielā 6-41, Siguldā;
samaksāt parādu SIA “Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, juridiskā
adrese Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads:
3.1. 534,74 EUR (pieci simti trīsdesmit četri euro, 74 centi), par izlietoto siltumenerģiju,
par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Zinātnes ielā 5-9, Siguldā;
3.2. 408,29 EUR (četri simti astoņi euro, 29 centi) par izlietoto siltumenerģiju, par Siguldas
novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Zinātnes ielā 6-41, Siguldā;
Juridiskajai pārvaldei pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no Teritorijas un
attīstības pārvaldes veikt procesuālās darbības parādu piedziņai no personām, kuras
radījušas šī lēmuma nolemjošās daļas 1., 2.un 3.punktā minētos parādus, ja šīs personas
neveic parāda samaksu;
līdzekļus paredzēt no Siguldas novada pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai
paredzētajiem līdzekļiem, struktūrvienība 6226.

13. §
Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu”
(prot.Nr.6, 30.§) ir apstiprināts Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvs.
2021.gada 9.septembrī saņemts Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas
priekšsēdētājas vietnieces Madaras Skrastiņas iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot no komisijas
sastāva no 2021.gada 1.oktobra. Lai nodrošinātu komisijas nolikumā noteikto locekļu skaitu,
nepieciešams lemt par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 13. §), atklāti balsojot ar 16
balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva
un nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 30.§):
1.1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas priekšsēdētājas vietnieci Madaru Skrastiņu,
Juridiskās pārvaldes vadītāju;
1.2. ievēlēt par komisijas priekšsēdētājas vietnieci Annu Kalniņu, Juridiskās pārvaldes
juristi;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.
14. §
Par nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
septembra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Strēlnieku iela 72,
Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.2,
2.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu,
kas atrodas Strēlnieku iela 72, Siguldā, Siguldas novadā, dome konstatē:
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1. Nekustamais īpašums Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80150030176,
sastāv no zemes vienības 7031m2 platībā (kadastra apzīmējums 80150032214), turpmāk –
Nekustamais īpašums, pieder Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz ierakstu Rīgas
rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614846;
2. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20, 2.§) II. sējumu “Grafiskā daļa” un III.
sējumu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Nekustamā īpašuma plānotā
(atļautā) izmantošana ir Publiskās apbūves teritorija (P) un Zaļumvietas (Z). Ievērojot to, ka
pašreiz tiek izstrādāti un plānots apstiprināt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes
2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.
- 2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.20,
2.§) II. sējumā “Grafiskā daļa” un III. sējumā “Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Nekustamā īpašuma (plānotā) atļautā izmantošana un apbūves noteikumi tiks
grozīti, paredzot šajā zemes vienībā noteikt atļauto izmantošanu Jauktas centra apbūves
teritorija (JC2) un saskaņā ar Apbūves noteikumu 550.punktu, Jauktas centra apbūves
teritorija (JC2) ir funkcionālā zona, ko nosaka Siguldas pilsētas teritorijā gar valsts galveno
autoceļu A2 apkaimēs Šokolāde, Depo un Lauktehnika, kur atļauta dzīvojamā apbūve un
publiskā apbūve un Dabas un apstādījumu teritorija (DA5) un saskaņā ar Apbūves noteikumu
741.punktu Dabas un apstādījumu teritorija (DA5) ir funkcionālā zona, kas noteikta kā zaļā
zona Siguldas pilsētā gar valsts galveno autoceļu A2 būvlaides 15 m - platumā.
3. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
Saskaņā ar VZD kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums apgrūtināts ar
Apgrūtinājuma plāna Apgrūtinājuma sarakstu Nr.1.-7., (skat. Apgrūtinājuma plānu
pielikumā).
4. Par zemes vienību nav spēkā esošu nomas līgumu;
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
6. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju
izvērtējumu” (prot.Nr.12., 2.§) un tā pielikumu “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un
piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”, Nekustamais īpašums iekļauts
atsavināmo īpašumu sarakstā, jo nav nepieciešams to izmantot pašvaldības funkciju
nodrošināšanai;
7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija;
8. saskaņā ar SIA “Invest Cēsis”, reģ.Nr. 44103018948, 2021.gada 14.jūlija novērtējumu,
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 68 500 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro).
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta un
12.apakšpunkta, un 52.panta pirmās daļas 24.apakšpunkta nosacījumiem darījums ar
pievienotās vērtības nodokli nav apliekams;
9. Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktā noteikts, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo
vērtību 2007.gada 31.decembrī;
10. Saskaņā ar informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamā
īpašuma kadastrālā vērtība 2021.gadā ir 56 660 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti
sešdesmit euro);
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11. likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 4. un
6.punktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu 5.panta pirmo un piekto daļu,
8.panta otro un sesto daļu, 10.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 14. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1.

2.

3.
4.

nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Strēlnieku
iela 72, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80150030176, kas sastāv no zemes vienības
7031m2 platībā (kadastra apzīmējums 80150032214), nosakot, ka tas nav nepieciešams
pašvaldībai vai tās iestādēm funkciju nodrošināšanai;
noteikt nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr.80150030176, atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar augšupejošu soli
elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, izsoles sākumcenu nosakot 68700,00 EUR
(sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi);
apstiprināt nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr.80150030176, izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā;
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

15. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Debatēs piedalās: A.Pētersone, I.Bernats, J.Zilvers
Komentāru sniedz: M.Skrastiņa, L.Sausiņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu
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, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.
Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās
ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus
un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie
noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31.
decembrim.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu,
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo, 1.4 un 1.6 daļu, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes, ja
saistošos noteikumus publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Saskaņā ar 9.panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
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Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai noteiktu vienotu nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību jaunizveidotajā Siguldas novadā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2.panta
8.1 daļu, 3.panta pirmo, 1.4 un 1.6 daļu, 9.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 15. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1.
2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”;
nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.

16. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Finanšu līdzekļu un mantas
dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta
iekšējos noteikumus Nr.6/2020 “Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un
izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” un jaunizveidotajā Siguldas novadā noteikt
vienotu brīvprātīgo finanšu līdzekļu, mantas (kustamas, nekustamas) dāvinājumu, ziedojumu,
saņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību pašvaldībā un tās iestādēs, kā arī pašvaldības un tās
iestādes, kā dāvinājuma, ziedojuma saņēmējas saistības pret dāvinātājiem, ziedotājiem, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punku, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 16. §), atklāti
balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Finanšu līdzekļu un
mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada
pašvaldībā” pielikumā pievienotajā redakcijā.
17. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot. Nr.4, 13. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, turpmāk – ministrija, 2021.gada 7.septembra vēstuli “Par deleģēšanas
līgumu ar SIA “SALTAVOTS”, kurā ministrija aicina pašvaldību pārskatīt līgumu. Ņemot vērā vēstulē
norādīto ir precizēta deleģēšanas līguma projekta redakcija ar SIA “SALTAVOTS”. Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”” (prot.Nr.4, 13.§), turpmāk 2021.gada 12.jūlija lēmums, slēgt
deleģēšanas līgumu ar SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, turpmāk –
Kapitālsabiedrība, par no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
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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 saistītās nepieciešamās
dokumentācijas izstrādi un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums tika nosūtīts
saskaņošanai ministrijai un pamatojoties uz ministrijas 2021.gada 3.augusta vēstulē ietvertajiem
norādījumiem pašvaldība precizēja 2021.gada 12.jūlija lēmumu ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes
2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”
(prot.Nr.4, 13.§)” (prot.Nr.7, 3.§).
3. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums pirms tā
noslēgšanas tika nosūtīts saskaņošanai ministrijai. Ar 2021.gada 7.septembra vēstuli “Par
deleģēšanas līgumu ar SIA “SALTAVOTS” ministrija aicinājusi pašvaldību pārskatīt deleģēšanas
līgumu un līgumā veikt papildus precizējumus. Pamatojoties uz ministrijas norādījumiem
pašvaldība ir izdarījusi šādus precizējumus:
3.1. Ietverts paredzamais finansējums deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei. Siguldas novada
pašvaldības dome 2021.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”
apstiprināšanu” (protokols Nr.2, §20), saskaņā ar kuriem apstiprināti Siguldas novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam, tajā skaitā, nepieciešamie līdzekļi
pašvaldības budžetā lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanai, remontam un būvniecībai EUR
31 967,53 (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit septiņi euro 53 centi). No
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem līdz gada beigām vēl jāapgūst EUR 27 846.95 (divdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro 95 centi), tādējādi paredzamais finansējums
deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei līdz 2021.gada 31.decembrim ir EUR 27 846.95
(divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro 95 centi). Pašvaldība SIA
“SALTAVOTS” no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošo darbu izpildi finansē no
pašvaldības attiecīgā gada budžeta līdzekļiem ne vairāk kā EUR 100 000 (viens simts
tūkstotis euro 00 centi) gadā, saskaņā ar domes lēmumu, kas pieņemts, ņemot vērā SIA
“SALTAVOTS” Pašvaldībai rakstveidā iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likumā
paredzēto regulējumu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu privātpersonām.
3.2. Svītrots līguma 1.5. punkts, jo tas pamatā neattiecas uz pārvaldes uzdevumu.
3.3. Precizēts līguma 2.1. un 2.2. punkts, nošķirot pušu tiesības no pienākumiem, kā arī papildinot
ar Līdzēju atbildību pārskatīta punkta numerācija.
3.4. Precizēts līguma 4.punkts, kas ietver pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību, deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējumu un pārskatīta līguma 4.punkta
numerācija.
3.5. Ņemot vērā, ka jēdziens “nepārvarama vara” nav skaidrots likumā un tā saturs izriet no tiesu
prakses, kā arī to, ka nepārvarama vara ir objektīvs apstāklis (sal. skatīt Augstākās tiesas
Civillietu departamenta 2014. gada 12. decembra sprieduma lietā Nr. SKC-179/2014
11. punktu) un to, ka izpratne par nepārvaramu varu nav atkarīga no vienošanās satura, bet
no objektīviem apstākļiem, svītrots līguma 7.1. punkta otrais teikums.
3.6. Līgums papildināts ar iespējamo atbildību līguma izbeigšanas gadījumā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu
un 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 46. un 47.pantu 471.
panta pirmo daļu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§), kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 17. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
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A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”” (prot.Nr.4, 13.§), izsakot deleģēšanas
līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. precizēto Deleģēšanas līguma projektu nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
18. §
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Pulkveža Brieža iela 24-39, Sigulda, Siguldas
novads – atsavināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
2021.gada 13.septembra sēdes lēmumu “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pulkveža
Brieža iela 24-39, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.2, 4.§) ar ierosinājumu nodot
atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Pulkveža Brieža iela 24-39,
Sigulda, Siguldas novads, un [ R.Č.] 2021.gada 12.maija iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 5.26-1317), dome konstatē:
1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža iela 24-39, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 900
2906, sastāv no dzīvokļa Nr.39 72.5m2 platībā un kopīpašuma 7201/265752 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8015 003 1630), turpmāk –
Dzīvokļa īpašums;
2. Starp Siguldas novada pašvaldību kā izīrētāju un [R.Č.] 2021.gada 12.aprīlī noslēgts
dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 2021/226;
3. Dzīvokļa īpašumam nav noteikts sociālā dzīvokļa statuss;
4. [R.Č.] izmantojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosināšanas tiesības, iesniedza ierosinājumu par Dzīvokļa īpašuma nodošanu
atsavināšanai;
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā trešajā un ceturtajā daļā
noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa
ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai
dzīvokļa īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu
vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai
dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
6. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2021.gada septembrī sniegto
informāciju par izīrēto Dzīvokļa īpašumu nav īres maksājumu parādu;
7. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes 2021.gada septembrī sniegto
informāciju par izīrēto Dzīvokļa īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
8. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sniegto informāciju [R.Č.] nav
komunālo maksājumu (apsaimniekošanas, ūdens un kanalizācijas) parādu;
9. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
10. Saskaņā ar SIA “Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352, 2021.gada 27.jūlija novērtējumu,
Dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība ir 31 000 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis euro);
11. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Dzīvokļa
īpašuma kadastrālā vērtība 2021.gadā ir 18880.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit euro 00 centi);
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12. Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena tiek noteikta 31 100,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis
viens simts euro 00 centi);
13. Ievērojot to, ka no Īres līguma izrietošās saistības tiek pildītas, līdz ar to nav pamats
uzskatīt, ka Dzīvokļa īpašums tuvākā laikā tiks atbrīvots un tādejādi to iespējams izmantot
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā 9.apakšpunktā noteikto autonomo
funkciju īstenošanai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
līdz ar to konkrētajā situācijā pašvaldībai nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā
dzīvokļa īpašumu, kas izīrēts uz nenoteiktu laiku, un dzīvokļa atbrīvošanu īrnieks neplāno,
jo šādu dzīvokli nav iespējams izmantot dzīvokļa jautājumu risināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 19. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo Dzīvokļa īpašumu Pulkveža Brieža iela
24-39, Siguldas novads, kadastra Nr. 8015 900 2906, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 72,5m2
platībā un kopīpašuma 7201/265752 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes
(kadastra numurs 8015 003 1630), par nosacīto cenu 31 100,00 EUR (trīsdesmit viens
tūkstotis viens simts euro 00 centi);
apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža iela
24-39, Siguldas novads, atsavināšanas paziņojumu;
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgajai personai [R.Č.];
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru.
19. §

Par vispārējās izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Lai pilnveidotu izglītības iestāžu interneta un iekšējā tīkla paplašināšanu, Izglītības un zinātnes
ministrija pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdē pieņemtā informatīvā
ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un
2021.gadam” (prot. Nr.51, 55.§, 2.punkts) 1.pielikumā atbalstīto pasākumu “Platjoslu infrastruktūras
(broadband) “vidējā jūdze”, internets skolām, mācību satura digitalizācija” īstenošanai piešķirto
finansējumu, lai uzlabotu piekļuvi interneta resursiem, nodrošinātu plašāku piekļuvi digitālajiem
mācību resursiem un paaugstinātu mācību kvalitāti atbilstoši Ministrijas Sadarbības memorandā
“Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai” (dokumenta reģistrācijas numurs Ministrijā Nr. 22e/21/11) minētajam, ar mērķi nodrošināt efektīvāku digitālo mācību līdzekļu izmantošanu mācību
procesā un Ministrijas 2021. gada 6. augusta rīkojumu Nr. 1-2e/21/255 “Par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm
2021. gadā”, piešķir valsts budžeta līdzekļus 6319,95 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro,
95 centi) (turpmāk – Līguma summa) apmērā no budžeta programmas 07.00.00 "Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība.”
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.3, 20. §) un Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
22.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
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A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

atbalstīt sadarbības līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par valsts budžeta
līdzekļu 6319,95 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro, 95 centi) apmērā
piešķiršanu, lai pilnveidotu Siguldas novada izglītības iestāžu interneta un iekšējā tīkla
paplašināšanu;
par lēmuma izpildi un līguma noslēgšanu atbildīgo noteikt Informāciju tehnoloģiju nodaļas
vadītāju Reini Plešaunieku.

20. §
Par dāvinājuma pieņemšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot [D.K.], dzīvesvietas [adrese] un [S.E.], dzīvesvietas [adrese], 2021.gada 4.augusta
iesniegumu ar lūgumu Siguldas novada pašvaldībai bez atlīdzības pieņemt īpašumā zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem: 8015 002 0313 un 8015 002 0314, uz kurām atrodas izbūvētā Vītolu iela,
vienlaikus norādot, ka izbūvētās inženiertehniskās komunikācijas ir jau nodotas SIA “Saltavots”
īpašumā, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000609573, nekustamais
īpašums Vītolu iela, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra Nr.8015 002 0359), kas sastāv no zemes
vienības 1234 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002 0313) (turpmāk – īpašums Nr.1), ir
[S.E.] īpašumā;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1172, nekustamais
īpašums Vītola iela A, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra Nr.8015 002 2510), kas sastāv no zemes
vienības 721 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002 0314) (turpmāk – īpašums Nr.2) ir [D.K.]
īpašumā;
3. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija lēmumu “Par
detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju
ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”
(prot. Nr.10, §11.) ir apstiprināts detālplānojums un tajā paredzētā piekļūšana jaunveidojamiem
apbūves gabaliem ir jaunas ielas veidošana, kura atzarojas no Atbrīvotāju ielas un beidzas ar
apgriešanās laukumu pie pastāvoša pilsētas nozīmes grāvja. Detālplānojuma ierosinātāji ir
izteikuši mutisku priekšlikumu ielai piešķirt nosaukumu Vītolu iela;
4. pamatojieties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par ielas
nosaukuma un adrešu piešķiršanu” (prot. Nr. 7., §8.), Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 8015 002 0313 un 8015 002 0314
reģistrēta Vītolu iela;
5. saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmas datiem (būvniecības lieta BIS-BL-105268-1416)
Vītolu iela pieņemta ekspluatācijā 2021.gada 2.augustā (garums – 169 m, paredzētais lietošanas
veids – 2112 Ielas, ceļi un laukumi, būvniecības kopējās izmaksas – 45545,2EUR (četrdesmit
pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro un 20 centi));
6. inženierbūves Vītolu ielas segums bruģis, laukums – 930 m2;
7. saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem:
7.1. īpašuma Nr.1 kadastrālā vērtība ir 95 EUR (deviņdesmit pieci euro);
7.2. īpašuma Nr.2 kadastrālā vērtība ir 56 EUR (piecdesmit seši euro);
7.3. zemes vienībām (kadastra apzīmējumi: 8015 002 0313 un 8015 002 0314) reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”, NĪLM kods 1101;
7.4. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8015 002 0313) reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
7.4.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,003 ha;
7.4.2. ceļa servitūta teritorija – 0,0128 ha;
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7.4.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0005 ha;
7.4.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija – 0,1234 ha.
7.5. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8015 002 0314) reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
7.5.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0124 ha;
7.5.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0002 ha;
7.5.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0002 ha;
7.5.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija – 0,0721 ha;
7.5.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0048 ha’
7.6. Vītolu iela robežojas ar 10 (desmit) privātīpašumiem, no kuriem 8 (astoņiem) ir piekļuve no
Vītolu ielas un, kuru plānotā (atļautā) izmantošana, saskaņā ar detālplānojumu Atbrīvotāju
ielā 26, 26A, 26B, 26C un 28, Siguldā, ir Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM).
8. saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
9. Siguldas novada pašvaldība Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas
izvērtēšanas komisija ir sniegusi 2021.gada 15.septembra atzinumu Nr. A-1.25/1-1, kurā ir
nolemts atbalstīt dāvinājuma pieņemšanu no [D.K.] un [S.E.].
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un
sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 25. §) un Finanšu komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 21. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. pieņemt dāvinājumā [D.K.] piederošo nekustamo īpašumu Vītola iela A, Siguldā, Siguldas
nov. (kadastra Nr.8015 002 2510), kas sastāv no zemes vienības 721 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8015 002 0314) un izbūvēto inženierbūves daļu uz tā;
2. pieņemt dāvinājumā [S.E.] piederošo nekustamo īpašumu Vītolu iela, Siguldā, Siguldas
nov. (kadastra Nr.8015 002 0359), kas sastāv no zemes vienības 1234 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8015 002 0313) un izbūvēto inženierbūves daļu uz tā;
3. Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot dāvinājuma līgumus ar [D.K.] un [S.E.].
21. §
Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
13.septembra lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A,
Sigulda, Siguldas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2,
3.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu,
kas atrodas Vidzemes šosejā 30A, Siguldā, Siguldas novadā, dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 004
0002, sastāv no zemes vienības 558m2 platībā (kadastra apzīmējums 80150040123), turpmāk
- nekustamais īpašums, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000615246 īpašuma tiesības reģistrētas Siguldas novada pašvaldībai;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra lēmumu “Par zemes
starpgabalu piederību pašvaldībai Siguldas novada Siguldas pilsētā” (prot.Nr.28, 45.§),
nekustamais īpašums ir starpgabals;
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3. saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem zemes vienība nav apbūvēta un Nekustamajam īpašumam
nav reģistrēti apgrūtinājumi. Saskaņā ar VZD kadastra informācijas sistēmas datiem
nekustamais īpašums apgrūtināts ar Apgrūtinājuma plāna Apgrūtinājuma saraksta ierakstu
Nr.1., (skat. Apgrūtinājuma plānu pielikumā);
4. atbilstoši Siguldas novada 2012.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, turpmāk – Teritorijas plānojums, Grafisko daļu, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80150040123 plānotā (atļautā) izmantošana ir zaļumvietas (Z);
5. par nekustamo īpašumu nav spēkā esošu zemes nomas līgumu;
6. ievērojot to, ka Nekustamajam īpašumam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ceļam, piemērojams Publiskas personas mantas iznomāšanas likuma, turpmāk –
Atsavināšanas likums – 44.panta astotās daļas 1.punktā minētais nosacījums – tādu
starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai
zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceļam) šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem
kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals;
7. likumdevējs ir noteicis īpašu regulējumu attiecībā uz to, kurām personām var tikt pārdots
zemes starpgabals, un atbilstoši Atsavināšanas likuma 44.panta astotajā daļā noteiktajam zemes starpgabalu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ceļam ielai
(ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt: tam zemes īpašniekam vai visiem
kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. Lai izvairītos no pastāvīgu
zemesgabalu saglabāšanas, kuru lietošana objektīvu iemeslu dēļ ir apgrūtināta vai pat
neiespējama, lietderīgi ir zemes starpgabalus nodot īpašumā piegulošo zemesgabalu
īpašniekiem;
8. pirmpirkuma tiesības var realizēt zemes starpgabalam pieguļošo zemes vienību īpašnieki:
a. zemes vienība (kadastra apzīmējums 8015 004 0417), kas ietilpst nekustamā īpašuma
Jūdažu iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 004 0417, sastāvā saskaņā ar
Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.756;
b. zemes vienība (kadastra apzīmējums 8015 004 0421), kas ietilpst nekustamā īpašuma
Augļu iela 15, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 004 0421, sastāvā saskaņā ar
Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.835;
c. zemes vienība (kadastra apzīmējums 80150040422), kas ietilpst nekustamā īpašuma
Vidzemes šoseja 30, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 004 0024, sastāvā
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000564079;
9. Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai
tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajā
daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem (attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā
lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības,
kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes
iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes))
nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju
vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu;
10. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju
izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) un tā pielikumu “Siguldas novada pašvaldībai piederošās un
piekrītošās neapbūvētās zemes vienības Siguldas novadā”, Nekustamais īpašums iekļauts
atsavināmo īpašumu sarakstā, jo nav nepieciešams to izmantot pašvaldības funkciju
nodrošināšanai un konkrētajā gadījumā pašvaldībai nav lietderīgi saglabāt īpašumā zemes
starpgabalu 558 m2 platībā;
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11. saskaņā ar SIA “Invest-Cēsis”, reģ.Nr. 44103018948, 2021.gada 14.jūlija vērtējumu,
nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro nulle centi);
12. saskaņā ar Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Zemes
vienības kadastrālā vērtība 2021.gadā ir 74,00 EUR (septiņdesmit četri euro nulle centi);
13. atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta un
12.apakšpunkta, un 52.panta pirmās daļas 24.apakšpunkta nosacījumiem darījums ar
pievienotās vērtības nodokli nav apliekams;
14. ievērojot Atsavināšanas likuma 11.panta trešo daļu un 14.panta otro daļu, vienlaikus ar
sludinājuma par izsoli publicēšanu, zemes vienībai piegulošo zemes vienību īpašniekiem
nosūta uzaicinājumu iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ja norādītajā
termiņā no minētajām personām tiks saņemts viens pieteikums, izsole netiek rīkota un ar šo
personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu;
15. saskaņā ar Atsavināšanas likuma 14.panta trešo daļu, ja pieteikumu par nekustamā īpašuma
pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās
personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā;
16. saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.panta pirmo daļu publiskas personas zemi var iegūt
īpašumā personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti, līdz ar to,
atsavinot Nekustamo īpašumu, jāņem vērā likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” noteiktie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem;
17. likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Atsavināšanas likuma 5.panta
pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 4. un
6.punktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu,
5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.pantu, 11.panta trešo daļu, 14.panta otro
un ceturto daļu, 44.panta astoto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 22. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1.

2.

3.

4.

5.

nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vidzemes
šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 004 0002, kas sastāv no zemes
vienības 558m2 platībā (kadastra apzīmējums 80150040123), nosakot, ka tas nav
nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
noteikt nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.
8015 004 0002, atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles
sākumcena (nosacītā sākumcena) – 2860,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro
00 centi);
apstiprināt nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra
Nr. 8015 004 0002, kas sastāv no zemes vienības 558m2 platībā (kadastra apzīmējums
80150040123), izsoles starp pirmpirkuma tiesīgām personām noteikumus lēmumam
pievienotajā redakcijā;
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8015 004 0002, var realizēt zemes starpgabalam pieguļošo zemes
vienību īpašnieki;
gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai
viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisija izsoli nerīko. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisija organizē nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu ar šo
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6.

7.

pirmpirkuma tiesīgo personu par nosacīto cenu, pēc nosacītās cenas samaksas pilnā apmērā
un Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par atsavināšanas procesa
pabeigšanas apstiprināšanas;
gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk kā
viena no šī lēmuma lemjošās daļas 4.punktā minētajām personām, Siguldas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli starp pirmpirkuma
tiesīgajām personām saskaņā ar šī lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātiem izsoles
noteikumiem;
uzdot atsavināšanas procesa organizēšanu Siguldas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijai.

22. §
Par pašvaldībai piederošās zemes nomu Kalna ielā 2-3, Inčukalnā, Inčukalna pagastā,
Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot [L.Z.] un [M.K.] (turpmāk – Iesniedzējas), 2021.gada 17.maija iesniegumu, kas
reģistrēts Inčukalna novada domē 2021.gada 17.maijā ar reģistrācijas Nr.ND/3-7/21/SDF-470, kurā
Iesniedzējas lūdz Siguldas novada pašvaldību iznomāt tās īpašumā esošo zemi 0,0526 ha platībā,
kas atrodas nekustamā īpašuma [adrese], kadastra numurs 8064 006 0512 (Inčukalna pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000304014) (turpmāk – Nekustamais īpašums), sastāvā. Izskatot
iesniegumu, dome konstatē:
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8064 006 0512,
0.2744 ha platībā, kuras viens no kopīpašniekiem ir Inčukalna novada pašvaldība (ar 2021.gada
1.jūliju Inčukalna pagasts tiek iekļauts Siguldas novada pašvaldības sastāvā) ar 5320/12990
domājamām daļām.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0512 atrodas trīs dzīvokļu dzīvojamā
māja. Īpašuma tiesības ar 5320/12990 domājamām daļām uz dzīvokļa īpašumu [adrese], Rīgas
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2009.gada 16.jūlijā reģistrētas Iesniedzējām (nodalījuma
Nr.1000003722103), katrai no Iesniedzējām ½ no 5320 domājamām daļām.
Ievērojot iepriekš minēto un, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja
citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, 8.punktu, kas nosaka, ka nomas līgumu slēdz, ja
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti, kā arī 10.pantu, kas
nosaka, ja par apbūvēta zemesgabala nomu slēdz nomas līgumu, iznomātājs būves īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam nosūta uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu. Ja attiecīgās būves
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt
tiesai noteikt piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaru, un saskaņā ar 17.punktu, apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo
noteikumu \ minēto (28,00 EUR), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.3, 23. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

iznomāt [L.Z.], personas kods [dzēsts], un [M.K.], personas kods [dzēsts], nekustamā
īpašumā [adrese], sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0512
platībā atbilstoši Siguldas novada pašvaldībai īpašumā esošajām 5320/12990 domājamām
daļām, nosakot nomas termiņu - 12 (divpadsmit) gadi;
atbilstoši šī lēmuma 1.punktam, uzdot viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
dienas [L.Z.] un [M.K.] noslēgt zemes nomas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību;
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3.
4.

par šī lēmuma izpildi atbildīgo personu noteikt lēmumprojekta virzītāju;
divus lēmuma eksemplārus nosūtīt [L.Z.] un [M.K.] uz deklarēto dzīvesvietas [adrese].

23. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot.Nr.6, 4. §)
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” ir apstiprināti pašvaldības
administrācijas un iestāžu amatu saraksti. Lai nodrošinātu visu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu un lai veiktu precīzu pašvaldības izveidoto amatu klasifikāciju, nepieciešams izdarīt
grozījumus un precizējumus Siguldas novada pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumā “Par Siguldas
novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un
3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 ,,Noteikumi
par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 24. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §):
1.1. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Būvniecības kontroles pārvalde” ieraksta Nr.8
kolonnā “Amatam noteiktā mēnešalga (par slodzi)” skaitli “1158” aizstāt ar “1235”;
1.2. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļu “Izglītības pārvalde” papildināt ar ierakstu Nr.11
lēmuma 1.pielikumā pievienotajā redakcijā;
1.3. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Teritorijas attīstības pārvalde, Vides pārvaldības
nodaļa” ieraksta Nr.16 kolonnā “Amata vietu skaits” skaitli “7” aizstāt ar skaitli “11”;
1.4. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Teritorijas attīstības pārvalde, Vides pārvaldības
nodaļa” ieraksta Nr.8 kolonnā “Amata līmenis” skaitli “I” aizstāt ar skaitli “IV”, kolonnā
“Mēnešalgas grupa” skaitli “1” aizstāt ar “5”, kolonnā “Maksimālā mēnešalga” skaitli
“500” aizstāt ar skaitli “802”, kolonnā “Amatam noteiktā mēnešalga” skaitli “500” aizstāt
ar skaitli “550”;
1.5. papildināt lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu
saraksts un klasifikācija” tabulas apakšsadaļu “Teritorijas attīstības pārvalde, Vides
pārvaldības nodaļa” ar ierakstu Nr.21 un Nr.22 lēmuma 1.pielikuma redakcijā;
1.6. lēmuma 3.pielikuma “Siguldas novada Sociālā dienesta amatu saraksts un klasifikācija”
tabulas apakšsadaļā “Sociālo pakalpojumu nodaļa” ieraksta Nr.3 kolonnā “Amata vietu
skaits” skaitli “5” aizstāt ar skaitli “4”;
1.7. papildināt 3.pielikuma “Siguldas novada Sociālā dienesta amatu saraksts un klasifikācija”
tabulas apakšsadaļu “Sociālās palīdzības nodaļa” ar ierakstu Nr.4 lēmuma 2.pielikuma
redakcijā;
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1.8. svītrot 5.pielikuma “Siguldas novada Kultūras centrs amatu saraksts un klasifikācija”
apakšsadaļas “Siguldas pagasta Kultūras nams” ierakstu Nr.2;
1.9. papildināt 6.pielikuma “Siguldas novada bibliotēkas amatu saraksts un klasifikācija”
apakšsadaļas “Jūdažu bibliotēka un sabiedriskais centrs” ieraksta Nr.1 kolonnas “Amata
vietu skaits” skaitli “0,5” aizstāt ar skaitli “1”, kolonnā “Amatam noteiktā mēnešalga”
skaitli “467” aizstāt ar skaitli “934”;
1.10. papildināt 7.pielikuma “Pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” amatu
saraksts un klasifikācija” apakšsadaļu “Administrācija” ar ierakstu Nr.6 lēmuma
3.pielikuma redakcijā;
1.11. izteikt jaunā redakcijā 11.pielikuma “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas amatu
saraksts un klasifikācija” apakšsadaļas “Lēdurgas sporta centrs” un “Sporta un atpūtas
centrs “Namiņš”” lēmuma 4.pielikuma redakcijā;
1.12. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.12 “Siguldas novada pašvaldības Sociālas aprūpes
centra amatu saraksts un klasifikācija” lēmuma 5.pielikuma redakcijā.
24. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizāciju” (prot. Nr.6, 5. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augustā pieņēma lēmumu “Par Siguldas
novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju”, ar kuru
ir uzsākta bijušā Siguldas novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada un Mālpils novada
pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizācija apvienošanas kārtībā.
Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi Siguldas novada Bāriņtiesas komandas personāla
atlasi. Lai nodrošinātu Bāriņtiesu likuma 10.panta prasībām atbilstoša bāriņtiesas sastāva
nokomplektēšanu, nepieciešams pagarināt Siguldas novada bāriņtiesas reorganizācijas procesa
pabeigšanas termiņu.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes efektīvāku organizēšanu,
balstoties uz labas pārvaldības principu, ar mērķi nodrošināt Siguldas novada pašvaldības
administrācijas un pašvaldības iestāžu darba optimizāciju, efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un
pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka pašvaldības iestādes var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības dome, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un
30.panta otro daļu, Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 23.punktu, kas noteic “ja saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās
reformas rezultātā tiks izveidota jauna bāriņtiesa, līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk
kā līdz 2021. gada 31. decembrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības
teritorijai. Līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību
bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi”, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 25. §), atklāti balsojot ar 16
balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta sēdes
lēmumā “Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību
un iestāžu reorganizāciju” šādus grozījumus:
1.1. papildināt lēmuma nolemjošo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
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“7.1 šī lēmuma nolemjošās daļas 7.punktā noteiktais pašvaldības administrācijas un
iestāžu reorganizācijas pabeigšanas termiņš nav attiecināms uz Siguldas novada
Bāriņtiesu, kuras reorganizācijas pabeigšanas termiņš tiek noteikts ne vēlāk kā līdz
2021.gada 31.decembrim.”.
25. §
Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā,
Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M.Skrastiņa
Debatēs piedalās: A.Pētersone, S.Strausa, I.Bernats, E.Eisaks, L.Kumskis
Komentāru sniedz: M.Kovāča
Izskatot jautājumu par cirsmu (mežā augošu koku) nodošanu atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” (kadastra Nr.66560020495) Lēdurgas
pagastā, Siguldas novadā, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000139437
nekustamais īpašums “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (kadastra Nr.66560020495)
ir Lēdurgas pagasta pašvaldības īpašumā (Siguldas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā
iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja). Nekustamais
īpašums sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām, cirsmas sagatavotas zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 66560040037 (turpmāk – Īpašums), platību 25.7 ha, t.sk. mežs 25.61 ha, meža
inventarizācija veikta 2004.gadā.
2. Siguldas novada pašvaldībā saņemta 2021.gada 26.jūlija Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule
Nr.1.17.20/4209/2021 Par Eiropas Savienības nozīmes biotopu apzināšanas jeb dabas skaitīšanas
rezultātiem, kurā sniegta informācija par 2020.gada apsekojumā pašvaldības īpašumos
konstatētiem Eiropas Savienības nozīmes biotopiem, t.sk., Īpašumā konstatētiem biotopiem;
3. dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS atrodama informācija, ka Īpašumā konstatēti Eiropas
Savienības nozīmes biotopi: 9010* Veci vai dabiski boreālie meži, 91D0* Purvaini meži;
4. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.panta 1.punktā noteikts zemes īpašnieku vai lietotāju
pienākums veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu;
5. pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības pasūtījumu 2021.gada maijā Īpašumā ir
sagatavotas 28 cirsmas izstrādei (mežā ir veikta izcērtamo koku apzīmēšana, uzmērīšana, cirsmu
robežu iezīmēšana) 15.3ha platībā, no tiem 6.75ha platībā plānotais cirtes izpildes veids kailcirtes, 0.56ha - izlases cirtes, 7.57ha - kopšanas cirtes, 0.45ha - sanitārās cirtes. No 28
sagatavotām cirsmām 4 ar plānoto cirtes izpildes veidu “kailcirte” un 1 cirsma ar plānoto cirtes
izpildes veidu “izlases cirte” sagatavota nogabalos, kuros konstatēts biotops 9010* Veci vai
dabiski boreālie meži;
6. Valsts meža dienests 2021.gada 23.jūlijā ir izsniedzis apliecinājumu Nr.1399714 koku ciršanai
saimniecības (struktūrvienības) “Dreimaņi” mežā, kas derīgs līdz 2023.gada 31.decembrim;
7. Valsts meža dienests 2021.gada 23.jūlijā ir izsniedzis apliecinājumu Nr.1399706 koku ciršanai
sanitārajā cirtē saimniecības (struktūrvienības) “Dreimaņi” mežā, kas derīgs līdz 2022.gada
31.decembrim;
8. sertificēts augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs Normunds Dzirnieks (sertifikāta Nr.249)
minimālo cirsmu pārdošanas cenu 28 cirsmām ir novērtējis 112241.81 EUR (simts divpadsmit
tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro 81 cents) apmērā bez pievienotā vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN), t.sk., 36646.57 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro 57
centi) biotopā 9010* sagatavoto cirsmu vērtība;
9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 3. un 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo un otro daļu, 8.panta ceturto un sesto daļu, 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 29. §) un
Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 26. §), atklāti balsojot ar 15
balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai 23 cirsmas (mežā augošus kokus) nekustamā īpašuma “Dreimaņi” (kadastra
Nr. 66560020495) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66560040037, Lēdurgas pagastā,
Siguldas novadā, nosakot, ka tās nav nepieciešamas pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai;
2. noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli;
3. noteikt kustamās mantas – 23 meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā,
Siguldas novadā, nosacīto cenu (sākumcenu) 78000.00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši euro
nulle centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, PVN piemērojot atbilstoši Pievienotā
vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem;
4. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā
“Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumus pievienotajā redakcijā;
5. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
26. §
Par ielas nosaukuma “Kalnabeišu aleja” piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļas priekšlikumu piešķirt ielas nosaukumu “Kalnabeišu aleja”, dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu sarakstā Siguldas novada pašvaldībai piederošā iela, kas
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem atrodas zemes
vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 8094 003 0151, 8094 003 0196 un 8094 003 0220, reģistrēta
ar nosaukumu “Kalnabeišu aleja”;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo
noteikumu Nr.21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20, §2) Grafisko daļu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem: 8094 003 0151, 8094 003 0196 un 8094 003 0220 plānotā (atļautā)
izmantošana ir satiksmes infrastruktūra (TS), un ielai ir noteiktas sarkanās līnijas;
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) 11.panta trešajā daļā ir
noteikts, ka pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās
un ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām,
kā arī numurus telpu grupām;
4. saskaņā ar Likuma 12.panta pirmo daļu nosaukumus administratīvajām teritorijām un to
teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām
zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par
vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, kā arī ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu - un 12.panta
pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
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I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.
2.
3.

piešķirt nosaukumu Kalnabeišu aleja ielai, kas atrodas zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumiem: 8094 003 0151, 8094 003 0196 un 8094 003 0220;
uzdot Siguldas novada Būvvaldei divu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas
veikt adrešu maiņu Kalnabeišu alejai piegulošiem adresācijas objektiem;
šo lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam.

27. §
Par ielas nosaukuma Vildogas ceļš piešķiršanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8094 004 0678 pievienošanu pie nekustamā īpašuma “Vildogas ceļš”,
kadastra Nr.8015 003 0728
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļas priekšlikumu piešķirt ielas nosaukumu Vildogas ceļš zemes vienībai (kadastra apzīmējums
8094 004 0678), un minēto zemes vienību pievienot pie nekustamā īpašuma “Vildogas ceļš”, kadastra
Nr.8015 003 0728, dome konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2008.gada 10.septembra lēmumu “Par zemes
zem ceļiem un ielām piederību Siguldas novada lauku teritorijā” (prot. Nr.18, §11) un tā
pielikumu “Ielu un ceļu saraksts Siguldas novada Siguldas pagastā” īpašums “Lauktehnika –
pārbrauktuve”, kadastra Nr.8094 004 0678, kura sastāvā ietilpst zemes vienība (kadastra
apzīmējums 8094 004 0678) (turpmāk – zemes vienība), ir piekritīgs Siguldas novada
pašvaldībai;
2. 2020.gada 12.septembrī ir stājušies spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada
13.augusta saistošie noteikumi Nr.29 “Par Siguldas novada administratīvās teritorijas
teritoriālā iedalījuma vienību Siguldas pilsēta un Siguldas pagasts (posmā, kas robežojas ar
Siguldas pilsētu) robežu noteikšanu” (prot.Nr.9,§18), ar kuriem ir paplašināta administratīvās
teritorijas teritoriālā iedalījuma vienība – Siguldas pilsētas robeža, tajā skaitā iekļaujot arī
zemes vienību un tai piegulošos nekustamos īpašumus;
3. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus konstatēts, ka zemes
vienība ir turpinājums Siguldas novada pašvaldības ielai ar nosaukumu Vildogas ceļš, kas
reģistrēta zemes vienībā (kadastra apzīmējums 8015 003 0728), kura ietilpst nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.8015 003 0728 sastāvā, īpašuma nosaukums Vildogas ceļš un kura,
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu “Par zemes
vienību piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.11,§28), ir piekritīga Siguldas novada pašvaldībai;
4. Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu sarakstā zemes vienība ir reģistrēta kā iela ar
nosaukumu Vildogas ceļš un, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada
29.augusta saistošo noteikumu Nr.21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20,
§2) Grafisko daļu, tās plānotā (atļautā) izmantošana ir satiksmes infrastruktūra (TS), ielai ir
noteiktas sarkanās līnijas;
5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) 11.panta trešajā daļā
ir noteikts, ka pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem
pilsētās un ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes
vienībām un ēkām, kā arī numurus telpu grupām;
6. Saskaņā ar Likuma 12.panta pirmo daļu nosaukumus administratīvajām teritorijām un to
teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām
zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par
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vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, kā arī ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus;
7. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 6.punkts nosaka, ka līdz
nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes reformu un privatizāciju
regulējošos likumos minētais zemes lietotājs ir kadastra subjekts, kuru Kadastra informācijas
sistēmā ieraksta kā lietotāju. Zemes lietotājam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta
un zemes vienības daļas noteikšanu, nekustamā īpašuma objekta veidošanu, kadastra datu
aktualizāciju un šo datu labošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu un 12.panta pirmo
daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
3. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.
4.
5.

piešķirt nosaukumu Vildogas ceļš ielas turpinājumam, kas atrodas zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8094 004 0678;
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0678 reģistrēt kā otro zemes vienību
nekustamā īpašuma “Vildogas ceļš” sastāvā, kadastra Nr.8015 003 0728;
lūgt Valsts zemes dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzēst
īpašumu “Lauktehnika – pārbrauktuve”, kadastra Nr.8094 004 0678;
uzdot Siguldas novada Būvvaldei divu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas
veikt adrešu maiņu Vildogas ceļam piegulošiem adresācijas objektiem;
šo lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam.

28. §
Par atteikumu nodot Turaidas skolas telpas un tai pieguļošo zemesgabalu bezatlīdzības
lietošanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi biedrības “Kompetenču un izglītības
centrs “SALTERRA””, reģistrācijas Nr. 40008304056 (turpmāk - Biedrība) 2021. gada 15. jūlija
iesniegumu ar lūgumu tai piešķirt bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem Turaidas skolas telpas un tai
pieguļošo zemesgabalu ar adresi “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
Biedrība ir gatava uzturēt telpas tehniskā un kosmētiskā kārtībā. Kā arī apņemas veikt visus
nepieciešamos ēkas uzturēšanas un uzlabošanas darbus par saviem līdzekļiem. Tāpat iesniegumā
norādīts, ka telpas izmantos izglītības iestādes izveidei un nodrošināšanai, kā arī nometnēm un
semināriem. Minētie plāni prezentēti Krimuldas novada pašvaldības Attīstības un Izglītības
komitejās. Izskatot iesniegumu, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr. 100000115933 nekustamais īpašums “Turaidas pamatskola”, kadastra Nr. 8068 006 0042,
sastāv no: zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0042, 9,6 ha; nedzīvojamas ēkas
(skola) lit.Nr.001; dzīvojamās ēkas lit.Nr.002; dzīvojamās ēkas lit.Nr.003; palīgēkas lit.Nr.004;
palīgēkas lit.Nr.005; palīgēkas lit.Nr.006; palīgēkas lit.Nr.007; palīgēkas lit.Nr.008; palīgēkas
lit.Nr.009; palīgēkas lit.Nr.010; palīgēkas lit.Nr.011; palīgēkas lit.012. Īpašumtiesības
reģistrētas uz Krimuldas novada pašvaldības vārda.
2. Ar Krimuldas novada domes 2020. gada 25. septembra lēmumu “Par Turaidas skolas
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo
zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus” (protokols Nr.14., 20.punkts)
nolemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
80680060048, 80680060042, 80680060038, 80680060040, 80680060035, 80680060031
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3.

4.

5.

6.

7.

funkcionālā zonējuma maiņai no Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz
Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta
infrastruktūras (TR) teritoriju.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta pirmo daļu lokālplānojumu vietējā
pašvaldība izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai. Minētā likuma
25. panta pirmā un ceturtā daļa noteic, ka vietējās pašvaldības lokālplānojumu apstiprina ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošie noteikumi nav
īstenojami, kamēr nav pabeigtas šā likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības un nav
saņemta informācija no atbildīgās ministrijas par dienu, kad var uzsākt attiecīgo saistošo
noteikumu īstenošanu. Krimuldas novada dome 2021. gada 28. maijā izskatījusi Biedrības
lūgumu uz 12 gadiem piešķirt bezatlīdzības lietošanā Turaidas skolas telpas un tai pieguļošo
zemesgabalu vai Turaidas skolas ēkas 2. un 3. stāva telpas, un ar lēmumu “Par Turaidas skolas
telpu un tai pieguļošā zemesgabala bezatlīdzības lietošanu” (prot. Nr.6, 10.p.) nolēmusi
Biedrības lūguma izskatīšanu atlikt līdz tiks pabeigta lokālplānojuma izstrāde.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūlija
jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājās 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.
Lokālplānojums kā saistošie noteikumi nav stājies spēkā. Taču tas neierobežo jaunveidotā
Siguldas novada pašvaldībai izskatīt Biedrības iesniegumu, ja pašvaldībai ir skaidra nostāja
īpašuma “Turaidas pamatskola” turpmākai izmantošanai.
Pašvaldība lūgusi Biedrību sniegt papildus informāciju, uz ko Biedrība 2021. gada 30. augustā
e-pasta vēstulē sniegusi atbildi. Atbildē precizēts sākotnējais Biedrības iesniegums, lūdzot
nodot bezatlīdzības nomā Turaidas skolas ēkas 2. un 3. stāvu, kā arī Turaidas skolas ēkai
pieguļošo zemes gabalu. Biedrība plāno īstenot licencētas izglītības programmas:
pamatizglītības programmu 1. - 9. klasei, pamatizglītības 2. posma tālmācības programmu,
profesionālās ievirzes mūzikas programmu (taustiņinstrumenti), profesionālās ievirzes sporta
programmu (futbols), kā arī Runas attīstības un valodas korekcijas programmu. Biedrība plāno
īstenot arī interešu izglītības programmas, kā arī organizēt rudens un vasaras nometnes bērniem
un jauniešiem. Papildus Biedrība norādījusi, ka sadarbojoties ar LU pedagoģijas un mākslas
fakultātes vadošo pētnieku un Birmingemas universitātes maģistru Manuelu Fernandezu, plāno
īstenot Rakstura izglītības programmu.
Katru gadu, īpaši vasaras periodā, īpašums “Turaidas pamatskola” tiek izmantots bērnu no
Krimuldas un Lēdurgas pagastiem nometņu rīkošanai (mūzikas, sporta un vispārizglītojošās
nometnes). Arī šovasar, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, īpašums “Turaidas
pamatskola” izmantots bērnu no Krimuldas un Lēdurgas pagastiem nometņu rīkošanai.
Piemēram, rīkota slēgta tipa diennakts nometne Krimuldas un Lēdurgas pagasta 1. – 4. klašu
skolēniem “Ābolu rūķis”, kurā tostarp piedalījušies bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī rīkota
nometne Krimuldas Mūzikas un mākslas skola bērniem. Nometnes organizētas ar mērķi, lai
veicinātu izglītojoša rakstura aktivitāšu pieejamību Siguldas novada bērniem (īpaši bērniem no
Krimuldas un Lēdurgas pagasta) ārpusstundu periodā, tādējādi sniedzot atbalstu šiem bērniem
prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu
izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas pie esošās epidemioloģiskās
situācijas radusies attālināta mācību procesa rezultātā. Kā arī šāda veida nometņu rīkošana ir
bijis kā atbalsts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku
mazināšanā. Arī turpmāk Pašvaldība ir iecerējusi šo īpašuma objektu izmantot novada
iedzīvotāju vajadzībām, rīkojot dažāda rakstura ar izglītību un kultūru saistītas aktivitātes, proti,
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ne tikai nometnes, bet arī pulciņus, koncertus, mēģinājumus, sanāksmes un citas aktivitātes
pašvaldības autonomo funkciju izpildes ietvaros.
8. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un rūpēties par kultūru
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (..). Atbilstoši
minētā likuma 14. panta otrās daļas 3. punktam, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, lemjot par sava īpašuma turpmāko izmantošanu.
9. Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldības pārvalda, lieto
savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums galvenokārt
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai gan
nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos
pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un
citas iestādes).
Ievērojot minēto, un to, ka īpašums “Turaidas pamatskola” nepieciešams pašvaldībai autonomo
funkciju realizēšanai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, 77.panta pirmo un
otro daļu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 4. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
atteikt nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kompetenču un izglītības centrs
“SALTERRA”” nekustamā īpašuma “Turaidas skola” telpas un tai pieguļošo zemesgabalu.
29. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.10/2021
“Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija sēdes lēmumu “Par Siguldas
novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 1.§) apstiprināta arī Siguldas novada pašvaldības organizatoriskā
struktūrshēma, paredzot veidot Krimuldas pagastā un Lēdurgas pagastā vienu pagasta pārvaldi,
tādējādi saglabājot iepriekš Krimuldas novada pašvaldības izveidoto pārvaldības modeli. Ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12. augusta lēmumu apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.6 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.6, 99. §), kas precizē Siguldas
novada pašvaldības struktūru.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
6. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā Nr.10/2021
“Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums“ šādus grozījumus:
1.1. izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. Klientu apkalpošanas nodaļa ar šādām struktūrvienībām:
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5.1.1. Mores pagasta pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(turpmāk – VPVKAC);
5.1.2. Allažu pagasta pārvaldes VPVKAC;
5.1.3. Siguldas VPVKAC;
5.1.4. Mālpils pagasta pārvalde ar struktūrvienību Mālpils VPVKAC;
5.1.5. Inčukalna pagasta pārvaldes ar struktūrvienību Inčukalna VPVKAC;
5.1.6. Krimuldas un Lēdurgas apvienības pārvaldes ar struktūrvienībām Lēdurgas VPVKAC un
Krimuldas VPVKAC;
5.1.7. Sidgundas klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – KAC);
5.1.8. Siguldas KAC attīstības jautājumos;
5.1.9. Gaujas KAC;
5.1.10.Inciema KAC;”;
1.2. izteikt 30. un 31.punktu šādā redakcijā:
“30. Šī nolikuma 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.apakšpunktos minētās struktūrvienības un Lēdurgas
VPVKAC turpina darbu kā Pašvaldības klientu apkalpošanas centri līdz brīdim, kad Pašvaldības
dome pieņems lēmumu par šo struktūrvienību izveidošanu par valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centriem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada
1.februārim.
31.
Šī nolikuma 5.1.7.; 5.1.9. un 5.1.10. apakšpunkts stājas spēkā ar brīdi, kad Pašvaldības
dome pieņems lēmumu par to izveidošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.februārim.”;
1.3. aizstāt 32.punktā atsauci “5.1.9. apakšpunkts” ar atsauci “5.1.8.apakšpunkts”;
1.4. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:
“33. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada
13.jūnija nolikums Nr.7/2019 “Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums”; Inčukalna novada domes
2011.gada 20.aprīļa nolikums “Kancelejas nolikums”; Krimuldas novada domes 2015.gada
30.oktobra “Lietvedības nodaļas reglaments” un Mālpils novada domes 2015.gada 28.janvāra
nolikums “Kancelejas nolikums”; 2009. gada 4. novembra “Siguldas novada domes Allažu pagasta
pārvaldes nolikums” un 2009. gada 4. novembra “Siguldas novada domes Mores pagasta pārvaldes
nolikums””.
30. §
Par Siguldas novada (robežās līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma 2012. – 2024.
gadam grozījumu 3.1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un
apstiprina vietējās pašvaldības teritorijas attīstības dokumentus, tajā skaitā teritorijas plānojumu;
23. panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā
zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā teritorijas
plānojuma grozījumus; 25. panta pirmā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu
apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 86. un 87. punktu, izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai pašvaldības
domē ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu,
norādot noraidījuma pamatojumu, izstrādāto teritorijas plānojumu un priekšlikumus par izmaiņām
tajā, kā arī vides pārskatā, ja tāds ir izstrādāts; saskaņā ar šo noteikumu 91. punktu, pašvaldības dome
ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
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noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un
aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un
objektiem.
Spēkā esošais Siguldas novada (robežās līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojums ir
apstiprināts 2012. gada 29. augustā kā Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21
“Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”. Laika gaitā, notiekot novada attīstībai, radās nepieciešamība veikt lokālas
izmaiņas un precizējumus šajā teritorijas plānojumā, kā arī 2013. gada 30. aprīlī tika pieņemti
Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi”, kas atsevišķus teritorijas plānojumā ietvertos nosacījumus noteica citādāk, kā arī noteica
visā valstī vienotu teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru un grafiskā attēlojuma nosacījumus,
lai teritorijas plānojumu būtu iespējams ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas
sistēmā un padarīt ērti pieejamu sabiedrībai.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 25. pantu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu
apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc saistošo
noteikumu apstiprināšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un
ievieto pašvaldības mājaslapā internetā. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam
pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā.
Minētie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas šā likuma 27.panta trešajā
daļā minētās darbības.
Līdz saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai pašvaldība piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem
tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums vai to grozījumi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. pantu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 88.1. un 91. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 9. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada (robežās līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam grozījumu 3.1. redakciju (ar redakcionāliem labojumiem) un Siguldas
novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības
domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi””;
šo lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un divu nedēļu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Siguldas Novada Ziņas” un
pašvaldības tīmekļvietnē www.sigulda.lv.

31. §
Par Turaidas skolas lokālplānojuma, kas groza Krimuldas novada teritorijas plānojumu
nekustamos īpašumos “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”, “Rieti”,
“Saulgrieži”, “Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā
apstiprināšanu un Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Turaidas skolas
lokālplānojuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Krimuldas novada dome 2020. gada 25. septembrī pieņēma lēmumu “Par Turaidas skolas
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējuma un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” (prot.Nr.14, 20.§), lai nodrošinātu pilnvērtīgas
iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu
no Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas
un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, tādejādi nodrošinot
ilgtspējīgu teritorijas attīstību.
Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2021. gada 28. maija lēmumu “Par Turaidas skolas
lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus” (prot. Nr.5, 4.§), izstrādātā lokālplānojuma redakcija nodota publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana notikusi no 2021. gada 8. jūnija līdz 2021. gada 12.
jūlijam. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notikusi 2021. gada 28. jūnijā videokonferenču platformā
Zoom. Lokālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas laikā nav saņemti personu iesniegumi ar
iebildumiem vai priekšlikumiem lokālplānojumam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. punktam, izstrādes vadītāja ir
iesniegusi domei izstrādāto lokālplānojuma redakciju ar tai pievienotajiem dokumentiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. un 27. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 87. punktu, 88.1. apakšpunktu un 91. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 10. §),
atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Turaidas skolas lokālplānojumu, kas groza Krimuldas novada teritorijas
plānojumu nekustamos īpašumos “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”,
“Rieti”, “Saulgrieži”, “Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas pagastā, Siguldas
novadā.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus “Turaidas skolas lokālplānojuma Krimuldas pagastā,
Siguldas novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Paziņojumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
sistēmā (TAPIS), Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs www.sigulda.lv un
www.krimulda.lv, un Latvijas republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi “Turaidas skolas teritorijas lokālplānojuma, Krimuldas pagastā,
Siguldas novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas Latvijas republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 27. pantā minētās darbības.
32. §
Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot [R.K.] 2021. gada 9.augusta iesniegumu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā dzīvokļa [adrese], kopīpašuma domājamai daļai un domājamās daļas
atsavināšanai no zemes vienības ar adresi Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas nov., uz
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kuras atrodas pie dzīvokļa īpašuma piederošs malkas šķūnītis, kas privatizēts reizē ar dzīvokli, dome
konstatē:
1. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 1, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas nov., sastāv no vienas
zemes vienības ar kad. apz. 8068 0010 0205, platība 1970 m2. Īpašuma tiesības uz Krimuldas
novada pašvaldības vārda nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000615328.
2. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas nov., sastāv no vienas
zemes vienības ar kad. apz. 8068 0010 0202, platība 605 m2. Īpašuma tiesības uz Krimuldas
novada pašvaldības vārda nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000615324.
3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktu, Siguldas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
4. [R. K.] uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis [adrese], kad. Nr. 8068 900 0484. Īpašuma
tiesības uz dzīvokļa īpašumu 1998. gada 29.janvārī nostiprinātas Krimuldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 489 4.
5. Iesniegumā [R.K.] lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības zemi malkas šķūnīša ar pagrabu, kas
atrodas ēkā ar kad. apz. 8068 010 0040 005, uzturēšanai. Iesniegumam ir pievienota Valsts
zinātniskās pētniecības “Krimulda” 1995.gada 6.aprīļa Vienošanās, kas apliecina ka reizē ar
dzīvokli nodots privatizācijai šķūnītis ar pagrabu, kas tagad atrodas uz zemes vienības ar
[adresi], kad. apz. 8068 010 0202, platība 605 m².
6. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās
daļas 1. un 6. punktu noteikto, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta
līdz 2014. gada 30. septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz pašvaldības īpašumā
esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes
gabals nododams bez atlīdzības un izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala
iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai
neapdzīvojamās telpas īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
7. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, kopējās izmaksas nesadalītā īpašuma Ernesta
Sovera iela 1 (no kura atdalīti īpašumi), kad. Nr. 8068 010 0190, platība 5,8628 ha sadalīšanai,
uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 16 613,77 euro (izmaksas par
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 9341,20 euro, zemes uzmērīšana 5988 euro,
kancelejas nodeva zemesgrāmatai 654,57 euro, valsts nodeva jauna nekustamā īpašuma
reģistrēšanai Valsts kadastra informācijas sistēmā – 630 euro).
8. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 1, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas novadā sadalīšanai,
uzmērīšanai
un
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
sastāda
558,25
euro
(16613,77:5,8628x0,1970=558,25 euro).
9. Dzīvoklim Nr.4 Zaļā ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas nov., atbilst 4496/18649
domājamās daļas, attiecīgi izmaksu 4496/18649 domājamās daļas sastāda 134,59 euro.
10. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas novadā sadalīšanai,
uzmērīšanai
un
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
sastāda
171,44
euro
(16613,77:5,8628x0,0605=171,44euro).
11. Malkas šķūnīša ar pagrabu Zaļā ielā 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas nov., atbilst 1/16
domājamā daļa, attiecīgi izmaksas 1/16 domājamai daļai sastāda 10,72 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
17. punktu, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84. panta pirmās daļas 1. un 6.
punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 11. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
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1.

2.
3.

4.

5.

nodot 4496/18649 domājamās daļas no zemes vienības Zaļā iela 1, Sunīšos, Krimuldas
pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8068 010 0205, kopējā platība 1970 m², īpašumā
bez atlīdzības, dzīvojamās mājas ar [adresi], privatizētā dzīvokļa Nr.[dzēsts], kad. Nr. 8068
900 0484, īpašniekam [R.K.];
nodot [R.K.] īpašumā bez atlīdzības 1/16 domājamo daļu no zemes vienības [adrese],
kadastra apzīmējums 8068 010 0202, kopējā platība 605 m²;
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā,
noslēgt vienošanos ar [R.K], par 4496/18649 domājamo daļu no zemes gabala nodošanu
īpašumā bez atlīdzības, kas ir atbilstoši kopīpašuma domājamām daļām;
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā,
noslēgt vienošanos ar [R.K.], par 1/16 domājamo daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
no zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums 8068 010 0202, šķūnīša ar pagrabu
uzturēšanai;
līdz vienošanās noslēgšanai [R.K.] jāsamaksā izdevumi par zemes gabala noteikšanu,
zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā 145,31 EUR Krimuldas novada domes kasē vai kontā: AS
“SEB Banka”, konta Nr. LV69UNLA0027800130402; SWIFT: UNLALV2X027.

33. §
Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatījusi [I.V.], [adrese], 2021.gada 10.augusta iesniegumu, par zemes gabala 1/16
domājamās daļas nodošanu atsavināšanai no zemes vienības ar adresi Zaļā iela 4, Sunīšos, uz kuras
atrodas pie dzīvokļa īpašuma piederošs malkas šķūnītis ar pagrabu, kas privatizēts reizē ar dzīvokli,
dome konstatē:
1. Zemes īpašums ar adresi Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov., sastāv no vienas
zemes vienības ar kad. apz. 8068 0010 0202, platība 605 m2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona
tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, zemes vienība pieder Krimuldas novada
pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktu, Siguldas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
3. Iesniegumā [I.V.] lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības zemi malkas šķūnīša ar pagrabu, kas atrodas
ēkā ar kad. apz. 8068 010 0040 005, uzturēšanai. Iesniegumam ir pievienota Valsts zinātniskās
pētniecības “Krimulda” 1995.gada 27.februāra Vienošanās, kas apliecina ka reizē ar dzīvokli
[adrese], nodots privatizācijai šķūnītis ar pagrabu, kas tagad atrodas uz zemes vienības ar adresi
[adrese], kad. apz. 8068 010 0202, platība 605 m².
4. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās
daļas 1. un 6. punktu noteikto, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta
līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz pašvaldības īpašumā
esošas zemes, ar pašvaldības domes lēmumu privatizācijai pašvaldības īpašumā esošais zemes
gabals nododams bez atlīdzības un izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala
iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā sedz dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai
neapdzīvojamās telpas īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
5. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas novadā sadalīšanai,
uzmērīšanai
un
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
sastāda
171,44
euro
(16613,77:5,8628x0,0605=171,44euro).
6. Malkas šķūnīša ar pagrabu Zaļā ielā 4, Sunīšos, Krimuldas pag., Siguldas nov., atbilst 1/16
domājamā daļa, attiecīgi izmaksas 1/16 domājamai daļai sastāda 10,72 euro.
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Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās
daļas 1.un 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 12. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1.
2.

3.

nodot [I.V.] īpašumā bez atlīdzības 1/16 domājamo daļu no zemes vienības [adrese],
kadastra apzīmējums 8068 010 0202, kopējā platība 605 m²;
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā,
noslēgt vienošanos ar [I.V.], par 1/16 domājamo daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības no
zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums 8068 010 0202, šķūnīša ar pagrabu
uzturēšanai;
līdz vienošanās noslēgšanai [I.V.] jāsamaksā izdevumi par zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā EUR 10,72 Krimuldas novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Banka”, konta
Nr. LV69UNLA0027800130402; SWIFT: UNLALV2X027.

34. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot [Ā.E.], dzīvesvietas [adrese], 2021.gada 30.augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt
zemes nomas līgumu Nr.2016/281, ar kuru iznomāta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094
001 0061 daļa 175 m2 platībā garāžas uzturēšanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000435854,
zemes vienība “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, platība 10.56 ha, kadastra
apzīmējums 8094 001 0061 (turpmāk – zemes vienība), ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.8094 001 0094 sastāvā un ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.janvāra lēmumu “Par zemes
iznomāšanu” 2016.gada 8.aprīlī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.2016/281, ar kuru Siguldas
novada pašvaldība ir iznomājusi [Ā.E.] zemes vienības daļu 0,0175 ha platībā, garāžas
uzturēšanai. Zemes nomas līguma termiņš 2021.gada 13.janvāris;
3. 2016.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.2016/283 grafiskā pielikumā attēlotās [Ā.E.]
lietošanā esošā garāžas ēka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta
ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0094 015;
4. [Ā.E.] faktiski lieto zemes vienības daļu nepārtraukti līdz šim brīdim, un tā nav nodota Siguldas
novada pašvaldībai;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 134.punktu, kas noteic, ja
uz zemesgabala atrodas publiskai personai nepiederoša un zemesgrāmatā nereģistrēta būve,
attiecīgās būves lietotājs maksā maksu par faktisko zemesgabala lietošanu līdz būves tiesiskā
statusa sakārtošanai;
6. MK noteikumu 7.punktā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt MK noteikumu 17.punktā noteikts,
ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 5.punktā noteiktā zemesgabala minimālā nomas maksa gadā, kas ir
28 euro, savukārt 6.punkts noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto
zemesgabalu;
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7. ņemot vērā, ka garāžas ēka atrodas uz Siguldas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības,
un tās daļa ir funkcionāli saistīta un izmantojama ēkas uzturēšanai, Siguldas novada pašvaldībai
ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar garāžas ēku faktisko lietotāju [Ā.E.].
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesību noteikumi” 5., 6., 7., 17., un 134.punktiem, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 13. §),
atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

5.

iznomāt [Ā.E.] zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējumu 8094 001 0094, kopējā
platība 10,56 ha, daļu 0,0175 ha platībā garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8094 001
0094 015 uzturēšanai;
noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi vai līdz būves tiesiskā statusa sakārtošanas
dienai. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā
28,00 EUR un PVN gadā;
nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli;
noteikt, ka [Ā.E.] maksā iznomātājam nomas maksu par zemes faktisko lietošanu par
periodu no 2021.gada 14.janvāra līdz nomas līguma noslēgšanai, lēmuma lemjošās daļas
2.punktā noteiktajā apmērā;
Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.

35. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu Nr.4
“Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” precizētās
redakcijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 12.augusta lēmumu apstiprināti Siguldas
novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.4 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras
“Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otro daļu saistošie noteikumi tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts ministrijas 31.08.2021. atzinums Nr.1-18/7958. Ministrija
atzinumā norāda turpmāk minēto:
“Saistošo noteikumu 2. punktā ir noteikts, ka aģentūra ir pašvaldības domes priekšsēdētāja
pakļautībā esoša iestāde.
Ievērojot publiskā sektora darbības ietvaru un pārvaldības struktūras, ņemot vērā
normatīvajos aktos noteikto, pašvaldības aģentūras darba organizācijas atrašanās domes
priekšsēdētāja pakļautībā nav atbilstīga. Pakļautība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas
tiesības dot rīkojumu zemākai iestādei vai amatpersonai, kā arī atcelt zemākas iestādes vai
amatpersonas lēmumu2. Likuma “Par pašvaldībām” 62. panta 6. punktā noteikts, ka domes
priekšsēdētājs dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Savukārt likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 21. punktā noteikts, ka viena no domes ekskluzīvajām
kompetencēm ir apturēt un atcelt pašvaldības iestāžu vadītāju lēmumus. Domes priekšsēdētājs nevar
atcelt iestāžu lēmumus, tādejādi arī pašvaldības administrācija nevar atrasties domes priekšsēdētāja
pakļautībā. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 68. pantu pašvaldības izpilddirektors pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību
2

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta ceturtā daļa
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darbu. Savukārt atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69. panta 2. punktam izpilddirektora
kompetencē ir dot saistošus rīkojumu pašvaldības iestāžu vadītājiem. Tādējādi, ministrijas ieskatā,
pašvaldības aģentūras darba organizācijai atbilstoša ir aģentūras atrašanās pašvaldības
izpilddirektora pakļautībā, savukārt pārraudzību pār aģentūras darbu ir tiesīga veikt pašvaldības
dome”.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā ministrijas atzinumu un saistošos noteikumus precizējusi atbilstoši
norādītajam.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.3, 14. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu
Nr.4 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums”
precizēto redakciju;
2. nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
36. §
Par atļauju veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu (dārzeņu un augļkoku
audzēšanu) nekustamā īpašuma “Mazandricēni” Mālpils pagasts, Siguldas novads, zemes
vienībā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot [K.S.], personas kods [dzēsts], 2021. gada 4. augusta iesniegumu (reģ.Nr. A6.6/3/710) ar lūgumu izsniegt administratīvo aktu par meža zemes atmežošanu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes- dārzeņu un augļkoku audzēšanai (turpmāk – lauksaimniecības zeme)
ierīkošanai nekustamā īpašuma [adrese], 8074 004 0269, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074
004 0070, platība 0,83 ha, un kurā norādīts, ka meža zemes atmežošanas procesu uzsāka
iepriekšējais nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “INKO LUKSS”, reģ. Nr. 40103231316, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 670 datiem
nekustamā īpašuma [adrese], kadastra numurs 8074 004 0269, kopējā platība 5,00 ha (turpmāk
– Nekustamais īpašums), īpašnieks ir [K.S.] (2020.gada 3.decembra nekustamā īpašuma
pirkuma līgums Nr.03-12-21). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8074 004 0270 (turpmāk – Zemes vienība);
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 670 datiem
Nekustamā īpašuma iepriekšējais īpašnieks - SIA “INKO LUKSS”, reģ. Nr. 40103231316,
juridiskā adrese Sakaru iela 17, Langstiņi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137
(turpmāk – SIA “INKO LUKSS”) (2013. gada 11. jūnija pirkuma līgums);
3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem Zemes vienības
kopējā platība 5,00 ha, kas sastāv no 4,50 ha mežu zemes un 0,50 ha ūdens objektu zemes.
Zemes vienībai noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi: ceļa servitūta
teritorija; ūdensteces aizsargjoslas teritorija 5.00ha;
4. atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumu Nr. 118 “Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai“
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 118) 8. punktam SIA “INKO LUKSS” 2020. gada 14. februārī
Mālpils novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu ar lūgumu atļaut Zemes vienībā meža zemi
1. kvartāla 3. nogabalā 0,83 ha platībā (turpmāk – Atmežošanai paredzētā teritorija)
transformēt uz lauksaimniecības zemi, iesniegumam pievienojot zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājuma plānu un meža nogabalu plānu ar atzīmētu atmežojamo platību Zemes vienībā
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(reģ. Nr. 20/186-s), un 2020. gada 17. martā iesniedza iesniegumu ar lūgumu veikt
kompensācijas aprēķinu Nekustamā īpašumā plānotajai atmežošanai uz lauksaimniecības
zemi, norādot kā kompensējamo platību zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 003
0108, platība 0,38 ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0096, platība 0,45
ha (reģ. Nr. 20/357-s);
5. saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 7. punktu atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai
(turpmāk – atļauja) izsniedz (izņemot šo noteikumu 17. punktā minēto gadījumu) vietējā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas meža īpašums vai tiesiskais valdījums,
kurā paredzēta lauksaimniecības zemes ierīkošana;
6. saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr Nr. 9
“Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (prot. Nr.6/7) (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 9)
grafisko daļu Atmežošanai paredzētā teritorija atrodas funkcionālā zonā - meža zeme.
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 9 6.2.5. punkta trešajam apakšpunktam, ja LR normatīvie
akti nenosaka citādi, meža zemju atmežošanu veic sekojošiem nolūkiem būvniecībai, derīgo
izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai, īpaši aizsargājamo
biotopu atjaunošanai. No minētā izriet, ka lauksaimniecības zemes ierīkošana Atmežošanai
paredzētajā teritorijā nav pretrunā ar Saistošo noteikumu Nr. 9 nosacījumiem;
7. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamai
informācijai Zemes vienības teritorijā nav reģistrēti īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotnes. Ņemot vērā minēto, secināms, ka ierīkojot lauksaimniecības
zemi Atmežošanai paredzētajā teritorijā tiek ievērotas MK noteikumi Nr. 118 5. punktā
izvirzītās prasības – lauksaimniecības zemes ierīkošana ir atļauta teritorijās, kas Dabas
aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi
un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
8. atbilstoši MK noteikumu Nr.118 10.1. apakšpunktam Mālpils novada pašvaldība 2020. gada
24. martā nosūtīja Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālai administrācijai
(turpmāk – DAP VRA), Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei (turpmāk –
VVD LRVP) un Valsts meža dienesta Rīgas reģionālai virsmežniecībai (turpmāk – VMD
RRV) vēstuli Nr. 3-18/20/323-N ar lūgumu sniegt atzinumu lauksaimniecības zemes
ierīkošanai Nekustamā īpašuma Zemes vienības meža zemes 1.kvartāla 3.nogabalā 0,83 ha
platībā;
9. saskaņā ar MK noteikumu Nr.118 11.punktu:
9.1. VMD RRV sniedza pozitīvu atzinumu norādot, ka paredzētā darbība – lauksaimniecības
zemes ierīkošana Atmežošanai paredzētā teritorijā – atbilst meža apsaimniekošanas un
izmantošanas normatīvajiem aktiem (VMD RRV vēstule reģistrēta Mālpils novada pašvaldībā
2020. gada 24. martā ar Nr. 20/445-s);
9.2. DAP VRA sniedza pozitīvu atzinumu norādot, ka paredzētā darbība – lauksaimniecības
zemes ierīkošana Atmežošanai paredzētā teritorijā – atbilst dabas aizsardzību reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām (DAP VRA vēstule reģistrēta Mālpils novada pašvaldībā 2020. gada
27. martā ar Nr. 20/439-s);
9.3. VVD LRVP informēja, ka neveic atmežošanas ieceres Zemes vienībā saskaņošanu, jo to
neparedz normatīvie akti (VVD LRVP kompetencē neietilpst atmežošanas darbu saskaņošana, ja vien
vienlaidus atmežojamā platība nepārsniedz 50 ha). VVD LRVP vērš uzmanību, ka Aizsargjoslu
likuma 37. pantā ir noteikti saimnieciskās darbības aprobežojumi virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslās, t.sk. aizliegts veikt kailcirtes 50 metrus platā joslā vai visā aizsargjoslas platumā, ja
aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, izņemot mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis,
koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku
likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai (VVD LRVP vēstule reģistrēta
Mālpils novada pašvaldībā 2020. gada 15. aprīlī ar Nr. 20/546-s);
10. MK noteikumu Nr. 118 12. punkts noteic, ja šo noteikumu 11. punktā minēto institūciju atzinumi
ir pozitīvi, vietējā pašvaldība nekavējoties rakstiski informē darbības ierosinātāju, ka divu
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mēnešu laikā vietējā pašvaldībā jāiesniedz ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežošanas
platības) izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks, atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes
kadastrālo uzmērīšanu. Šajā punktā minēto plānu neiesniedz, ja lauksaimniecības zemi ierīko
plantāciju mežā vai to kompensē ar ieaudzēta meža platību. 2020. gada 14. februārī SIA “INKO
LUKSS” iesniedza iesniegumu par atļauju Zemes vienībā transformēt meža zemi uz
lauksaimniecības zemi (reģ. Nr. 20/186-s), pievienojot zemes robežu plānu situācijas un
apgrūtinājumu plānu un atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu ar atzīmētu atmežojamo
platību, kuru 2020. gada 27. februārī izgatavojis mērnieks M. Seržants, sert. Nr. AB0218;
11. MK noteikumu 118 13. punkts noteic, ka pēc šo noteikumu 12. punktā minētā plāna saņemšanas
vietējā pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas
kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nekavējoties iesniedz Valsts meža dienestā
pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai, savukārt 14. punkts noteic, ka darbības
ierosinātājs triju darba dienu laikā pēc valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksas iesniedz
vietējā pašvaldībā informāciju par veikto maksājumu. Vietējā pašvaldība saskaņā ar šo
noteikumu 7. punktu pieņem lēmumu par atļaujas (administratīvā akta) izdošanu;12. 2020. gada
18. martā Mālpils novada pašvaldība nosūtījusi VMD RRV pieprasījumu atmežošanas
kompensācijas aprēķinam (Nr. 3-18/20/186-n). 2020. gada 21. aprīlī no VMD RRV saņemta
vēstule Nr. VM5.5-3/374 par atmežošanas kompensāciju īpašumā [nosaukums], kurā norādīts
kopējais atmežošanas kompensācijas apmērs 118,00 EUR (viens simts astoņpadsmit euro);
12. saskaņā ar [K.S.] 2021. gada 4.augusta iesniegumam (reģ. Nr. A-6.6/3/710) pievienoto pielikumu
– Swedbank maksājuma uzdevuma kopija – atmežošanas kompensācija samaksāta 2020. gada
22. aprīlī.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 3. punktu, Meža
likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.118 “Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7.punktu, 14.
punktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 18.punktu, kā arī
ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 16. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

Atļaut [K.S.], personas kods [dzēsts], veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanu (dārzeņu un augļkoku audzēšanu) nekustamā īpašuma [adrese], kadastra
numurs. 8074 004 0269, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0070, meža
zemes 1. kvartāla 3. nogabalā 0,83 ha platībā, ar nosacījumu, ja tiek ievēroti Aizsargjoslu
likuma 37.panta pirmās daļas 3. punktā noteiktie aprobežojumi virszemes ūdensobjekta –
Mergupe – aizsargjoslā.
Lēmumu nosūtīt [K.S.] un Valsts meža dienesta Rīgas reģionālai virsmežniecībai.

37. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmuma “Par zemes daļas
piederību Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.21, 6.§) daļas atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas ierosinājumu
atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmuma “Par zemes daļas
piederību Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.21, 6.§) daļu, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000080658
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8015 002 3632 sastāv no zemes vienības Dārza ielā 27,
Siguldā, Siguldas novadā, platība 2143 m2 (kadastra apzīmējums 8015 002 3632) (turpmāk –
zemes vienība) un uz zemes esošas dzīvojamās mājas un divām palīgceltnēm:
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1.1. zemes vienības daļa 5/12 domājamo daļu apmērā ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
1.2. zemes vienības daļa 7/12 domājamo daļu apmērā un būvju īpašums ir [A.M.] īpašumā
(pamatojoties uz 1999.gada 20.septembra pirkuma līgumu, būvju īpašuma daļa palielināta
par 5/12 domājamām daļām (2021.gada 11.jūnija lēmums);
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmumu “Par zemes daļas
piederību Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.21., 6.§), (tā lemjošās daļas 2., 3. un
4.punktiem) nolemts noslēgt zemes nomas līgumus par Siguldas novada pašvaldībai piederošo
zemes vienības daļu, nosakot zemes nomas līgumu termiņu 10 gadi un zemes nomas maksu 1,5%
no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00EUR gadā un PVN:
2.1. par zemes vienības daļas 1/12 domājamās daļas apmērā ar [V.M.];
2.2. par zemes vienības daļas 4/12 domājamo daļu apmērā ar [R.M.];
3. pamatojoties uz minēto lēmumu 2015.gada 21.novembrī sagatavoti zemes nomas līgumi: zemes
nomas līgums Nr.2015/49 ar [V.M.] un zemes nomas līgums Nr.2015/48 ar [R.M.], taču tie nav
abpusēji parakstīti;
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sniegto informāciju [V.M.] un [R.M.]
nav maksājuši zemes nomas maksu;
5. ņemot vērā, ka [V.M.] un [R.M.] nav parakstījuši zemes nomas līgumus Nr.2015/49 un 2015/48
un nav maksājuši zemes nomas maksu, un faktu, ka ar 2021.gada 11.jūnija lēmumu Rīgas rajona
tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080658 [A.M.] ir palielinājušās
īpašuma tiesības uz būvju īpašumu par 5/12 domājamām daļām, ir nepieciešams lemt par Siguldas
novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmuma “Par zemes daļas piederību Dārza
ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.21, 6.§), lemjošās daļas 2., 3. un 4.punkta atcelšanu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.3, 17. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmuma “Par zemes
daļas piederību Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā (prot.Nr.21., 6.§) lemjošās daļas
2., 3. un 4.punktus, ar kuriem nolemts iznomāt Siguldas novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā, kopējā platība 2143 m2 (kadastra
apzīmējums 8015 002 3632) daļas: [V.M.] 1/12 domājamās daļa apmērā un [R.M.] 4/12
domājamās daļas apmērā, nosakot zemes nomas līgumu termiņu 10 gadi un zemes nomas
maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā
un PVN.
38. §
Par Mālpils novada domes 2021.gada 28.jūnija lēmumu Nr.11/4 “Par adreses piešķiršanu”
precizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Mālpils novada domes 2021.gada 28.jūnija lēmumu Nr.11/4 “Par adreses piešķiršanu”
nolemts piešķirt adresi Siguldas iela 25, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0037, platību 4,54 ha.
2021.gada 5.jūlijā saņemta Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniskā pasta
vēstule, kurā norādīts, ka “uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0037 Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0037 001 (dzīvojamā
māja), 8074 003 0037 002 (saimniecības ēka) un 8074 003 0037 004 (šķūnis), kurām reģistrēta
adrese “Dravantas”, Mālpils pag. un būve ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0037 003 (ēka) bez
adreses. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
(turpmāk tekstā – Adresācijas noteikumi), kas bija spēkā līdz 2021.gada 1.jūlijam, 8.2.apakšpunkts
nosaka ka, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi. Ņemot vērā iepriekš minēto un
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pamatojoties uz Adresācijas noteikumu Nr.698- 53.punktu, lēmumā piešķirtā adrese Siguldas iela 25,
Mālpils, Mālpils novads adrešu informācijas sistēmā netiks reģistrēta.”
Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt Mālpils novada domes 2021.gada 28.jūnija
lēmumu Nr.11/4 “Par adreses piešķiršanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2021.gada 29. jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 8.2.punktu, kā arī ņemot
vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 18. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Precizēt Mālpils novada domes 2021.gada 28.jūnija lēmuma Nr.11/4 “Par adreses
piešķiršanu” lemjošo daļu un izteikt to šādā redakcijā:
“Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0037, platību 4,54 ha, un uz tās esošajai
dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 8074 003 0037 001), saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums
8074 003 0037 002), šķūnim (kadastra apzīmējums 8074 003 0037 004) ar adresi “Dravantas”,
Mālpils pag., Siguldas nov, LV-2152, mainīt adresi uz Siguldas iela 25, Mālpils, Mālpils pag.,
Siguldas nov., LV-2152.
Būvei ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0037 003 (ēka) piešķirt adresi Siguldas iela 25, Mālpils,
Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152.”
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai var@vzd.gov.lv.
39. §
Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības
nodaļas Mālpils dienesta viesnīcas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldībai piederošās Mālpils dienesta viesnīcas racionālu
izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī nepieciešamību aktualizēt Teritorijas attīstības pārvaldes
Īpašumu pārvaldības nodaļas Mālpils dienesta viesnīcas funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī tās
struktūru un darba organizāciju, ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Teritorijas
attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības Mālpils dienesta viesnīcas nodaļas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
18. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu
pārvaldības nodaļas Mālpils dienesta viesnīcas nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.
40. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 38.§) ir apstiprināts
Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvs.
2021.gada 9.septembrī saņemts komisijas locekles Madaras Skrastiņas iesniegums, kurā
izteikts lūgums atbrīvot viņu no komisijas sastāva no 2021.gada 1.oktobra. Lai nodrošinātu komisijas
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nolikumā noteikto locekļu skaitu, nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3,
20. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 38. §):
1.1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Madaru Skrastiņu, Juridiskās pārvaldes
vadītāja;
1.2. ievēlēt par komisijas locekli Inesi Lazdāni, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.
41. §
Par adreses piešķiršanu “Kārļi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot [B.B.] 2021.gada 2.septembra iesniegumu, kas Siguldas novada pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.A-3.10/5/4248, ar lūgumu piešķirt adresi īpašumam [adrese], dome konstatē:
Nekustamais īpašums [adrese], kadastra numurs 8064 002 0260, sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0260 0,22 ha platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts
Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1141. Zemes vienība saskaņā
ar Valts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem nav apbūvēta.
Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2013.gada 22.maija saistošo noteikumu
Nr.10/2013 “Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0260 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3). Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8064 002 0260 adrese nav piešķirta.
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.10.apakšpunktam (apbūvei paredzēta zemes vienība), zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0260 ir adresācijas objekts.
Ievērojot iepriekš minēto un, saskaņā ar Noteikumu 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju,
ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, kā arī
ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 21. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0260 piešķirt adresi [adrese] .
2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt nekustamā īpašuma [adrese] īpašniecei uz e-pasta
adresi: [dzēsts].
3. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz epasta adresi: riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro
daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
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42. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un ielas nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Zandas Zumentas Ozoliņas, sert. Nr.AA0038,
izstrādāto, 2021.gada 20. aprīlī divās datnēs noformēto un plkst. 18.26 un plkst. 18.27 ar drošu
elektronisko parakstu parakstīto zemes ierīcības projektu, kas Inčukalna novada pašvaldības domē
reģistrēts ar Nr. ND/3-4/21/SJ-542, par nekustamā īpašuma “Saules-2”, kadastra Nr. 8064 005
0066, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8064 005 0200 sadali, dome konstatē:
- Nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. 8064 008 0066, īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 737 nostiprinātas
[Z.T].
- Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām 3,62 ha kopplatībā.
- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 005 0066 2,07 ha. Atbilstoši Kadastra informācijas
sistēmas datiem, zemes vienībā atrodas četras būves.
1) Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra datiem zemes vienībai un būvēm uz tās ir piešķirta adrese
“Saules-2”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
2) Atbilstoši Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem datiem zemes vienībai 2,07 ha
platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (0101);
3) Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013 “Par
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma karti, zemes
vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS 1).
- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 005 0200 1,55 ha. Atbilstoši Kadastra informācijas
sistēmas datiem, uz zemes vienības nav ēkas un būves.
1) Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra datiem zemes vienībai adrese nav piešķirta.
2) Atbilstoši Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem datiem zemes vienībai 1,55 ha
platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (0101).
3) Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013 “Par
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma karti, zemes
vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS 1).
- Piekļūšana zemes vienībām nodrošināta no pašvaldības autoceļa Griķi-Puriņi un ceļa servitūtu
zemes vienībās ar kadastra apz. 8064 005 0066 “Saules-2”, 8064 005 0166 “Miezīši”, 8064
005 0167 “Svētiņi”, 8064 005 0172 “Auziņas” un 8064 005 0173 “Miltiņi” (Ieraksts
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.737 III.daļas 1.iedaļa 3.1.p.) .
- Iesniegtais zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ievērojot pašvaldības
izsniegto nosacījumu prasības.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. pantam zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības
kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus vai projekta
grafiskās daļas kopiju. Savukārt šo pašu noteikumu 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina,
vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu
par adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu,
kā arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
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Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. panta pirmā punkta b)
apakšpunktu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamā īpašuma
nosaukumu, ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi.
Atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 15.
punktam ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir
numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu
izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi
var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu.
Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas
noteikumi” 16.1 punkts nosaka, ka vietvārdu piešķīrējinstitūcijām ir pienākums iesniegt Valsts
valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai oficiālā
paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu. Ievērojot
to, Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 25.augustā lūdza Valsts valodas centram sniegt atzinumu
par piedāvāto nekustamo īpašumu nosaukumu atbilstību Valsts valodas likumā noteiktajām
prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā.
Valsts valodas centrs 2021.gada 3.septembra atzinumā Nr. 1-16.1/194 saskaņoja Inčukalna
novada Domes lēmuma projektu par oficiālā vietvārda Pupuķu iela piešķiršanu nekustamam
īpašumam Siguldas novada Inčukalna pagasta Griķos.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktam lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. Šo
pašu noteikumu 23.3. punkts nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums,
lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi
noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas
mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta. Savukārt 28. punkts nosaka, ka, ja
pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu
klases "Apbūves zeme" un tam piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos
attiecīgajai apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējās zemes
vienības platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai atbilstoši šo noteikumu 23.
un 24. punktā minētajām prasībām, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 22. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Zandas Zumentas Ozoliņas (sertifikāts Nr. AA0038) 2021. gada 20. aprīļa zemes ierīcības projektu un tā grafisko daļu nekustamā īpašumā
“Saules-2”, Griķi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 005 0066,
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 005 0200 sadalei sešās zemes
vienībās.
2. Uz zemes vienības ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0242 izbūvējamai ielai
piešķirt ielas nosaukumu Pupuķu iela.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0237,
platība - 0.3461 ha, piešķirt nosaukumu Pupuķu iela 16 un zemes vienībai visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0600).
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0238,
platība – 0,2541 ha, piešķirt nosaukumu Pupuķu iela 19 un zemes vienībai visā platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0600).
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5. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0239,
platība - 0.2514 ha, piešķirt nosaukumu Pupuķu iela 17 un zemes vienībai visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0600).
6. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0240,
platība - 0.2500 ha, piešķirt noaukumu Pupuķu iela 15 un zemes vienībai visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0600).
7. Projektētajai zemes vienībai Nr.5 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0241,
platība - 0.2502 ha, piešķirt nosaukumu Pupuķu iela 13 un zemes vienībai visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLMK- 0600).
8. Projektētajai zemes vienībai Nr.6 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 005 0242,
platība - 0.2055 ha, piešķirt nosaukumu Pupuķu iela un zemes vienībai visā platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
josla un ceļu nodalījuma josla (NĪLMK- 1101).
9. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie
apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
10. Uzdot Siguldas novada pašvaldības Inčukalna Būvvaldei par noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
11. Lēmumu nosūtīt:
11.1. Iesnieguma
iesniedzējai,
Zandai
Zumentai
Ozoliņai
uz
e-pastu
zanda@akomanda.lv;
11.2. Kopā ar grafisko pielikumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai riga@vzd.gov.lv.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

43. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes Suharevskas, sert. Nr.AA0062, izstrādāto,
2021.gada 3.augustā ar drošu elektronisko parakstu parakstīto zemes ierīcības projektu, kas Siguldas
novada pašvaldības domē reģistrēts ar Nr. A-3.10/4/459, par nekustamajā īpašumā “Sēņotāji”,
Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 002 0014, ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8064 002 0014 sadali divās zemes vienībās, dome konstatē:
Nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. 8064 002 0014, īpašuma tiesības Rīgas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 252 nostiprinātas
[D.B.].
Nekustamais īpašums “Sēņotāji”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 002
0014, sastāv no vienas zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0014,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0014 001 un divām saimniecības ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 8064 002 0014 002 un 8064 002 0014 004. Piekļūšana īpašumam
nodrošināta no pašvaldības īpašumā esošā ceļa – Sēņotāju ceļš.

53

Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0014 visā platībā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0014 un
būvēm, kas ietilpst tās sastāvā, piešķirta adrese “Sēņotāji”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
Atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieka [D.B.], [adrese], 28.04.2021. iesniegumam,
Inčukalna novada pašvaldība izsniedza nosacījumus Nr. 08/2021, zemes ierīcības projekta
izstrādei.Zemes ierīcības projektā iesaistīta zemes vienība 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0014.
Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013 “Par
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko daļu” Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma karti, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8064 002 0014 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3), kur minimālā
jaunveidojamās zemes vienības platība noteikta 0.3 ha.
Iesniegtais zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ievērojot pašvaldības izsniegto
nosacījumu prasības.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. pantam zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības
kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus vai projekta
grafiskās daļas kopiju. Savukārt šo pašu noteikumu 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina,
vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu
par adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu,
kā arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 8.3.
punktu, adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām
un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu,
līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai
adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu.
Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas
noteikumi” 16.1 punkts nosaka, ka vietvārdu piešķīrējinstitūcijām ir pienākums iesniegt Valsts
valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai oficiālā
paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu. Ievērojot
to, Inčukalna novada pašvaldība 2021.gada 20.aprīlī lūdza Valsts valodas centram sniegt atzinumu
par piedāvāto nekustamo īpašumu nosaukumu atbilstību Valsts valodas likumā noteiktajām
prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā.
Valsts valodas centrs 31.08.2021. atzinumā Nr. 1-16.1/193 saskaņoja Siguldas novada
domes lēmuma projektu par oficiālā vietvārda “Mellenes” piešķiršanu.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktam lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. Šo
pašu noteikumu 23.3. punkts nosaka ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums,
lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi
noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas
mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta. Savukārt 28. punkts nosaka, ka, ja
pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu
klases “Apbūves zeme” un tam piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos
attiecīgajai apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējās zemes
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vienības platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai atbilstoši šo noteikumu 23.
un 24. punktā minētajām prasībām, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 23. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes Suharevskas, sert. Nr.AA0062, izstrādāto
zemes ierīcības projektu, nekustamajā īpašumā “Sēņotāji”, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, kadastra Nr. 8064 002 0014, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0014 sadalei divās zemes vienībās saskaņā ar šim lēmuma pievienoto grafisko
pielikumu.
Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 002 0861,
platība – 0,83 ha, saglabāt adresi “Sēņotāji”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, un
zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – “Individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLMK-0601)” - 0,41ha platībā, un “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLMK- 0201)” – 0,42ha platībā.
Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 002 0862,
platība – 0.3 ha, piešķirt adresi “Mellenes”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, un zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – “Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLMK-0601)” - 0.12 ha platībā, un “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLMK- 0201)” - 0.18 ha platībā.
Noteikt, ka jauni veidotās zemes vienības atļauts reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
Uzdot Siguldas novada Inčukalna pagasta Būvvaldei par noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Lēmumu nosūtīt:
7.1. Iesnieguma iesniedzējai, Ilzei Suharevskai uz e-pastu suharevskailze@gmail.com;
7.2. Kopā ar grafisko pielikumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai riga@vzd.gov.lv.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
44. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes Suharevskas, sert. Nr.AA0062, izstrādāto,
2021.gada 14. septembrī divās datnēs noformēto un plkst.11:51 un 11:52 ar drošu elektronisko
parakstu parakstīto zemes ierīcības projektu, kas Siguldas novada pašvaldības domē reģistrēts ar Nr.
A-3.10/4/998, par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 6, kadastra Nr. 8064 006 1108, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1108 sadali un nekustamo īpašumu Atmodas iela 30, kadastra Nr.
8064 006 0454, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0454 un Atmodas iela 28, kadastra
Nr. 8064 006 1062, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1062 robežu pārkārtošanu,
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, dome konstatē:
Nekustamais īpašums Nākotnes iela 6, kadastra Nr. 8064 006 1108, sastāv no vienas zemes
vienības 1,025 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1108.
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Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apz. 8064 006 1108 reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
Lauksaimniecība (0101). Zemes vienība nav apbūvēta. Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra datiem,
zemes vienībai adrese nav piešķirta
Piekļūšana īpašumam nodrošināta no pašvaldības īpašumā esošas ielas – Nākotnes iela.
- Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013
“Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, Grafiskās daļas funkcionālā
zonējuma karti, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0491 atrodas
Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kur minimālā jaunveidojamās zemes vienības
platība noteikta 0.12 ha.
- Atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieces [I.P.], dekl. [adrese], 12.07.2021.
iesniegumam, Inčukalna novada pašvaldība izsniedza nosacījumus Nr. 19/2021, zemes
ierīcības projekta izstrādei.
- Iesniegtais zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ievērojot
pašvaldības izsniegto nosacījumu prasības.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19. pantam zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības
kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus vai projekta
grafiskās daļas kopiju. Savukārt šo pašu noteikumu 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina,
vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu
par adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu,
kā arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 15.
punktu ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru
ar piesaisti ielas nosaukumam.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktam, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, kā arī ņemot
vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 24. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Ilzes Suharevskas (sertifikāts Nr.AA0062)
izstrādāto zemes ierīcības projektu un tā grafisko daļu nekustamajā īpašumā Nākotnes iela 6,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 006 1108, ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1108 sadalei piecās zemes vienībās.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1350
apvienot ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0454, platība - 0.2040ha, un
noteikt vienotu adresi Atmodas iela 30, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1351
apvienot ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 006 1062, platība - 0.2434ha, un
noteikt vienotu adresi Atmodas iela 28, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, un
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zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1352,
platība - 0.1200ha, piešķirt adresi Nākotnes iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiIndividuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1353,
platība - 0.1200ha, piešķirt adresi Nākotnes iela 4A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
6. Projektētajai zemes vienībai Nr.5 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1354,
platība - 0.6444ha, piešķirt adresi Nākotnes iela 6, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai 0,12ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601) un 0,5244 ha platībā saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
Lauksaimniecība (0101) .
7. Noteikt, ka jauni veidotās zemes vienības atļauts reģistrēt kā atsevišķus kadastra objektus.
8. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie
apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
9. Uzdot Siguldas novada pašvaldības Inčukalna Būvvaldei par noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
10. Lēmumu nosūtīt:
10.1. Iesnieguma iesniedzējam Ilzei Suharevskai- suharevskailze@gmail.com
10.2. Kopā ar grafisko pielikumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai riga@vzd.gov.lv .
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
45. §
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienībai
Inčukalna pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldībā 19.07.2021. saņemts [M.H.] pilnv. personas (pilnvara izdota
18.06.2021. pie zvērinātas notāres Gijas Zablovskas ar reģ. Nr.1761) [K.K.] iesniegums (reģ. Nr. A3.10/5/216), ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Stariņi”, kadastra
Nr. 8064 008 0113, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā,
Inčukalna novadā. Izskatot jautājumu, dome konstatē:
- Nekustamā īpašuma “Stariņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 008
0113, īpašumtiesības Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.748, nostiprinātas [M.H.].
- Nekustamais īpašums “Stariņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064
008 0113, sastāv no zemes vienības 1.72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 008
0114. Zemes vienība nav apbūvēta.
- Saskaņā ar Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr.
10/2013 “Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, Grafiskās daļas funkcionālā
zonējuma karti, nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves
teritorijā (DzS3).
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Atbilstoši iesnieguma iesniedzēja sniegtai informācijai, detālplānojuma izstādes mērķis ir
sadalīt nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienību, izveidojot 11 apbūves gabalus un
vienu zemes vienību ielas teritorijā.
- Piekļūšana nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienībai nodrošināta no pašvaldības ceļa
“Stacija-Eglītes”.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmajai un trešajai daļai vietējās
pašvaldības kompetencē ir izstrādāt, apstiprināt, koordinēt un uzraudzīt visus vietējās pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tai skaitā detālplānojumus. Savukārt saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām”, pašvaldības autonomās funkcijas, kas definētas likuma 15.panta pirmās daļas 13.
un 14. punktā, ir, saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves
kārtību, un nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumā
atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un aprobežojumus,
nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Šī paša panta trešā daļa
nosaka, ka detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību
sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi. Savukārt, šī paša panta ceturtā daļa nosaka, ka detālplānojuma izstrādes
nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka vietējā
pašvaldība darba uzdevumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.4.1. punktu, detālplānojumu izstrādā pirms jaunas
būvniecības uzsākšanas, ja nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai
pārvietojot esošās ielas vai pašvaldības ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošana,
izveidojot jaunas ielas vai pašvaldības ceļus. Atbilstoši šo pašu noteikumu 98. punktam, pašvaldība
pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes
vadītāju vai noraida iesniegumu, sniedzot atbilstošu pamatojumu. Savukārt atbilstoši šo noteikumu
99. punktam, pašvaldība vienojas ar detālplānojuma ierosinātāju par termiņiem, līdz kuram
ierosinātājam jāinformē pašvaldība par detālplānojuma izstrādātāju un jānoslēdz līgums par
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 26. §),
atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Stariņi”
Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8064 008 0113, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8064 008 0114.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.02-2021 detālplānojuma izstrādei (1. pielikums).
3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas
plānotāju.
4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā noslēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi (2. pielikums) ar Siguldas novada pašvaldību.
5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot pieņemto lēmumu piecu darbdienu laikā pēc
tā spēkā stāšanās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam, sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu, publicēt
paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības tīmekļvietnē.
7. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam [K.K.] uz e-pastu [dzēsts].
-

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
58

46. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vīzes”, Mālpils pagastā,
Siguldas novadā, sadalīšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Vitas Važas 2021. gada 19. jūlija iesniegumu (reģ.Nr.A3.10/4/265) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vīzes”, Mālpils pag.,
Siguldas nov., LV-2152, kadastra Nr. 8074 001 0066, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074
001 0067 sadalei divās daļās, atdalot meža zemi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un tās
saglabājot esošajā nekustamajā īpašumā “Vīzes”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, kā arī noteikt
jaunizveidotajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Izskatot iesniegumam
pievienoto zemes ierīcības projektu, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 228 datiem,
nekustamais īpašums ar nosaukumu “Vīzes”, kadastra Nr. 8074 001 0066, sastāvošs no divām
zemes vienībām ar kopplatību 31.7 ha (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8074
001 0066, ar platību 7,4 ha un 8074 001 0067, ar platību 24,3 ha), pieder [V.J.B.];
2. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma “Vīzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0066, platību 7,4 ha
(turpmāk – Zemes vienība), kā arī zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0067,
platību 24,3 ha, ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
3. saskaņā ar Mālpils novada domes 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils
novada teritorijas plānojuma 2013. -2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) zemes vienības plānotā
(atļautā) izmantošana ir Lauku zemes (L) un Mežu teritorijai (M);
4. saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam (Mālpils novada domes
2013. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 9) Mālpils novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 6.1.5. punktu, minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība lauku
zemēs ir 1 ha, bet mežu teritorijās, saskaņā ar 6.2.3. punktu, 2 ha;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65. punktu lauku teritorijās jaunveidojamās
zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos vides un dabas aizsardzības,
zemes pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai
lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā platība; saskaņā ar ārējo normatīvo aktu juridiskā
spēka hierarhiju, sadalot Zemes vienību, ir ņemams vērā nosacījums par minimālo platību 2 ha;
6. zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar pašvaldības nosacījumos zemes ierīcības projekta
izstrādei norādītajām institūcijām Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un
VSIA “Latvijas Valsts ceļi”;
7. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu zemes
vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, un to
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, nosaka vietējā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa;
8. saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 30. punktu lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai lauksaimniecībai,
mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi, nosakot zemes vienībā
dominējošo ekonomisko darbību; nekustamā īpašuma “Vīzes” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8074 001 0067, platība 24,3 ha, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem, dominējošais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā
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izmantojamā zeme, kam atbilst pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM kods
0101);
9. īpašnieka iesniegumā pašvaldībai, uzsākot zemes ierīcības projekta izstrādi, bija norādīts, ka
tiks atdalīts mežs no lauksaimniecībā izmantojamās zemes;
10. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu nekustamā īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam
īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;
11. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu;
12. zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā un uzskatāms par īstenotu, ja projektētā
teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 16.1. un 30. punktu un
Mālpils novada pašvaldības domes 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils novada
teritorijas plānojuma 2013. -2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 27. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Vitas Važas (sertifikāts Nr. AA-0152) 2021. gada
19. jūlijā plkst. 10:16:37 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu ar
2021. gada 19. jūlijā plkst. 10:08:48 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projekta
grafisko daļu nekustamā īpašuma “Vīzes”, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152, kadastra
Nr. 8074 001 0066, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0067, platību 24,3
ha, sadalīšanai;
2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0067 sadalīt divās daļās:
2.1 zemes vienības daļa ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8074 001 0584 un
platību 17.0 ha (zemes vienība Nr.1 zemes ierīcības projektā);
2.2 zemes vienības daļa ar pirmsreģistrētu kadastra apzīmējumu 8074 001 0585 un platību 7,3 ha
(zemes vienība Nr.2 zemes ierīcības projektā);
3. zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 001 0584 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 17,0 ha;
4. zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 001 0585 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201) – 7,3 ha;
5. veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie
apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti;
6. uzdot Siguldas novada Būvvaldei par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
7. lēmumu nosūtīt:
7.1. iesnieguma iesniedzējai;
7.2. kopā ar grafisko pielikumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai riga@vzd.gov.lv.
1.
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
47. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles”,
Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Izskatot SIA “Latvijasmērnieks.lv”, reģ. Nr. 40003783960, zemes ierīkotāja Jāņa Šembela
2021. gada 15. jūlija iesniegumu (reģ.Nr.A-3.10/4/53) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles”, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152, kadastra Nr 8074 006
0051, ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0051 sadalei divās daļās, atdalot meža zemi no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes , piešķirt zemes vienībai Nr.1 jaunu nosaukumu “Saules
Vadzeles”, zemes vienībai Nr.2 nosaukumu “Kalna Vadzeles” un izveidotajām zemes vienībām
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iesniegumam pievienoto zemes ierīcības projektu, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 312 datiem,
nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kalna Vadzeles”, kadastra Nr. 8074 006 0051, sastāvošs
no divām zemes vienībām ar kopplatību 18,1 ha (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
8074 006 0051( ar platību 17,2 ha) un 8074 006 0052 (ar platību 0,9 ha)), pieder [D.B.-K.];
2. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā
īpašuma “Kalna Vadzeles” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0051, platība 17,2
ha (turpmāk – Zemes vienība), kā arī zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0052,
platība 0,9 ha, ir piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
3. saskaņā ar Mālpils novada domes 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils
novada teritorijas plānojuma 2013. -2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) zemes vienības plānotā
(atļautā) izmantošana ir Lauku zemes (L) un Mežu teritorijai (M);
4. zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar pašvaldības nosacījumos zemes ierīcības projekta
izstrādei norādītajām institūcijām- SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un VSIA
“Latvijas Valsts ceļi”;
5. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu, zemes
vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību un to,
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai, nosaka vietējā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa;
6. saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 30. punktu lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai lauksaimniecībai,
mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi, nosakot zemes vienībā
dominējošo ekonomisko darbību; nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8074 006 0051, platība 17,2 ha, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem dominējošais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, kam atbilst pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM kods
0101), bet zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0052 zemes lietošanas veids ir
Meži visā platībā, kam neatbilst pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM kods
0101);
7. īpašnieka iesniegumā pašvaldībai, uzsākot zemes ierīcības projekta izstrādi, bija norādīts, ka
tiks atdalīt mežu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes;
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8. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, nekustamā īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam
īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;
9. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu;
10. zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā un uzskatāms par īstenotu, ja projektētā
teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1., 16.1. un 30. punktu un
Mālpils novada pašvaldības domes 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils novada
teritorijas plānojuma 2013. -2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.septembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 28. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Šembeļa (sertifikāts Nr. AA-0076) 2021. gada
6. jūlijā plkst. 08:18:40 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu ar
2021. gada 6. jūlijā plkst. 08:17:22 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projekta
grafisko daļu nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles”, Mālpils pag., Siguldas nov., LV2152, kadastra Nr. 8074 006 0051, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0051,
platību 17,2 ha, sadalei.
Jaunveidojamam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no projektējamās zemes
vienības Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 0357 un platību 12,6
ha, piešķirt nosaukumu “Saules Vadzeles”.
Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 0357, platība
12,6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 12,6 ha.
Projektējamo zemes vienību Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006
0358 un platību 4,6 ha saglabāt nekustamajā īpašumā “Kalna Vadzeles”.
Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 0358, platība
4,6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) - 4,6 ha.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0052, platību 0,9 ha, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101) – 0,9 ha uz “zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) – 0,9 ha.

Zemes vienību platības, veicot kadastrālo uzmērīšanu, var tikt precizētas.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
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48. §
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” vērtēšanas komisijas
sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augustā apstiprinātā nolikuma Nr.59/2021
“Siguldas
novada
pašvaldības
konkursa
“Gada
balva
izglītībā”
organizēšanas
kārtība”(prot.Nr.7,39.§) 3.pielikuma 9.punkts nosaka, ka apbalvojumu piešķiršanai ieteikto
Pretendentu pieteikumus apkopo Izglītības pārvalde un Pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija
septiņu cilvēku sastāvā, kuru apstiprina ar domes lēmumu.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augustā apstiprināto
nolikumu Nr.59/2021 “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” organizēšanas
kārtība” (prot.Nr.7,39.§) 3.pielikuma 9.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas 2021.gada 15.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” vērtēšanas komisiju
šādā sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētāja - Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece;
1.2. komisijas locekļi:
1.2.1. Linards Kumskis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
1.2.2. Sandra Tukiša, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja;
1.2.3. Sandra Ķirule, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības jautājumos;
1.2.4. Vaira Siliņa, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe;
1.2.5. Sindija Brikmane, Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
vadītāja;
1.2.6. Solvita Strausa, Siguldas novada pašvaldības domes deputāte;
1.2.7. Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas rektors, asociētais profesors.

49. §
Par dalību projekta SAM 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” trešajā posmā laika periodā no 01.09.2021.
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldība 2017. gada 28.jūlijā iesniegusi Valsts izglītības satura centram
pieteikumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.
īstenošanu. No Valsts izglītības satura centra saņemts apstiprinājums projekta realizācijai 2017.gada
24.augustā, nosakot projekta uzsākšanas noteikumus un termiņus projektā iekļautajām Siguldas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm. Projekta īstenošanas mērķis ir nodrošināt Latvijas
izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus. Projekta atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestādes, to izglītojamie un
pedagogi.
Projekta īstenošanas pirmais periods ir no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam.
Maksimālais pieejamais finansējums šim periodam bija 145 031,13 euro. Šajā periodā no Siguldas
novada projektā piedalījās Siguldas 1.pamatskola, Laurenču sākumskola un Mores pamatskola.
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Projekta īstenošanas otrais posms bija no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.maijam.
Maksimālais pieejamais finansējums šim periodam bija 154 190 euro. Šajā posmā no Siguldas novada
projektā piedalījās Siguldas 1.pamatskola, Laurenču sākumskola un Mores pamatskola. Projekta
īstenošanas trešais posms plānots no 2021.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.maijam. Trešajā
periodā no Siguldas novada projektā piedalīsies Siguldas 1.pamatskola, Laurenču sākumskola, Mores
pamatskola, Inčukalna pamatskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Krimuldas vidusskola un
Mālpils vidusskola. Trešajā posmā Projektā iesaistītajām izglītības iestādēm no Izglītības pārvaldes
puses un projekta īstenotājiem tika uzdots izstrādāt projekta noteikumiem atbilstošus Atbalsta
pasākumu plānus, kurus ir apstiprinājis Valsts izglītības satura centrs. Atbilstoši izstrādātajiem
plāniem un Siguldas novadam piešķirtajām kvotām uz 2021.gada 1.septembri ir aprēķināts
maksimālais pieejamais finansējums katrai projektā iesaistītajai izglītības iestādei:
Siguldas 1.pamatskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā 32025,85 euro;
Laurenču sākumskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā 25366,99 euro;
Mores pamatskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā 6531,99 euro;
Inčukalna pamatskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā 17439,80 euro;
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā
3995,30 euro;
Krimuldas vidusskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā 23274,21 euro;
Mālpils vidusskola - maksimālais pieejamais finansējums periodā 18264,23 euro.
Projekta trešā posma realizācijai pašvaldības budžeta līdzekļi nav paredzēti.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, otro daļu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024.gadam Rīcības plāna RV5, U14 “Pilnveidot izglītības kvalitāti,
piedāvājumu un pieejamību” un Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam mērķi
“Daudzveidīgas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamība”, Siguldas novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 15.septembra atzinumu (prot.Nr.4, 1.§),
atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” trešajā posmā no 2021.gada 1.septembra līdz
2023.gada 31.maijam, kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
finansējuma, kā dalībniekus no Siguldas novada izvirzot:
Siguldas 1.pamatskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā 32025,85 euro;
Laurenču sākumskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā 25366,99 euro;
Mores pamatskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā 6531,99 euro;
Inčukalna pamatskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā 17439,80 euro;
1.5. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā
3995,30 euro;
Krimuldas vidusskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā 23274,21 euro;
Mālpils vidusskolu ar maksimāli pieejamo finansējumu periodā 18264,23 euro.
Finanšu pārvaldei nodrošināt projekta finanšu līdzekļu uzskaiti un maksājumu veikšanu no
projektam paredzētajiem finanšu līdzekļiem;
noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu Izglītības pārvaldes projektu vadītāju Gunitu
Romanovsku.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.6.
1.7.
2.
3.
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50. §
Par izmaiņām Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M.Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 13.jūnija lēmumu “Par Siguldas novada
Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 22.§) apstiprināts Siguldas
novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāvs.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa nolikuma Nr.6/2019
“Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums) 17.punktu “kandidātus dalībai
padomē izvērtē un padomes sastāvu iesaka pašvaldības iestāde "Siguldas novada Kultūras centrs",
ņemot vērā iesniegumā norādītās profesionālās kompetences un pieredzi kultūras jomā, un uz četriem
gadiem apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome. Saskaņā ar Nolikuma 26. punktu “Padomes
locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot, ja to pieprasa: 26.1. pats padomes loceklis uz rakstiska
iesnieguma pamata; 26.2. vismaz 2/3 padomes locekļu uz padomes sēdes lēmuma pamata;
26.3.padomes priekšsēdētājs uz rakstiska iesnieguma pamata, ja padomes loceklis gada laikā klātienē
vai tiešsaistē (ja attiecināms) piedalās mazāk kā 75% no padomes sēdēm”. Nolikuma 15.punkts
noteic maksimālo Padomes locekļu skaitu, kas nevar pārsniegt 15 dalībniekus, tai skaitā Padomes
priekšsēdētājs.
Siguldas novada Kultūras centrā saskaņā ar Nolikuma 26.1.apakšpunktu ir saņemti Simonas
Kalniņas un Elmāra Rudzīša iesniegumi ar lūgumu izslēgt minētās personas no padomes sastāva.
Savukārt atbilstoši Nolikuma 26.3.apakšpunktam no padomes sastāva izslēdzami tās locekļi Anda
Upeniece, Liene Straupe un Andris Strapcāns.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa nolikuma Nr.6 “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās
padomes nolikums” 15.,17. un 26.punktu, Izglītības, kultūras un jaunatnes komitejas 2021.gada
15.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 6. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā “Par
Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 22.§)
un izslēgt no Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva šādus locekļus:
1.1. Simonu Kalniņu;
1.2. Elmāru Rudzīti;
1.3. Andu Upenieci;
1.4. Lieni Straupi;
1.5. Andri Strapcānu.
2. apstiprināt Siguldas novada Kultūras konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
2.1. Aļona Ivanova – mūzikas projektu producente;
2.2. Arisa Pastuhova − īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta
- speciāliste;
2.3. Agita Zālīte – māksliniece, mākslas pedagoģe;
2.4. Ieva Vītola – kultūrvēsturniece, SIA “Vietu lietas” valdes priekšsēdētāja;
2.5. Dace Mežavilka – pasākumu organizatore;
2.6. Ilze Rokpelne – Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES fondu administrēšanas
speciāliste;
2.7. Dina Dubiņa – māksliniece;
2.8. Maira Dudareva - fotomāksliniece, muzeoloģe;
2.9. Maija Liberte - literāte, biedrības “Mākslas atbalsta biedrība” valdes locekle;
3. noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 24.septembrī;
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4. uzdot Siguldas novada Kultūras centra direktorei Jolantai Borītei Nolikumā noteiktajā
kārtībā izsludināt jaunu pieteikšanos uz vakantajām Siguldas novada Kultūras
konsultatīvās padomes locekļu vietām.
51. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra iekšējos
noteikumos Nr.1/2021 “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču
sākumskolas dienesta viesnīcā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M.Skrastiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas 2021.gada 15.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 3. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2021
“Kārtība, kāda tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā”
šādus grozījumus:
1. izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 4.punktu”;
2. izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“izglītojamais – Siguldas novada pašvaldības vispārējās vidējas izglītības iestādes
izglītojamais, kura pamatdzīvesvieta ir ārpus Siguldas novada vai kura pamatdzīvesvieta ir
ārpus Siguldas pilsētas, un kuram nav nodrošināts sabiedriskais transports nokļūšanai skolā
uz mācību stundu sākumu un nokļūšanai atpakaļ pamatdzīvesvietā;”;
3. izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.1. izglītojamam var tikt izīrēta uz vienu mācību gadu. Izglītojamā uzturēšanās dienesta
viesnīcā nav paredzēta mācību gada brīvdienu laikā, laikā, kad izglītojamiem vispārējās
vidējās izglītības programmas apguve notiek attālināti, vai laikā, kad mācību process
epidemioloģiskas drošības nolūkos ir pārtraukts. Pēc brīvdienām izglītojamais dienesta
viesnīcā drīkst ierasties ne ātrāk kā dienu pirms mācību dienas no plkst.19.00 un uzturēties
līdz mācību nedēļas noslēguma dienas plkst.17.00;”;
4. izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“24.1. vispārējās vidējās izglītības programmas apguve pilnībā notiek attālināti ilgāk par
divām nedēļām pēc kārtas.”;
5. izteikt IV. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “IV. Noslēguma jautājumi”;
6. papildināt ar 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada
teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma
36.punktam.”.
52. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības
amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
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Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta lēmumu apstiprināti iekšējie
noteikumi Nr.9/2019 “Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu,
darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” (turpmāk –
noteikumi).
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu 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, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas
novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Saistību pārņemšanas ietvaros, paplašinoties novadam konstatēts, ka nepieciešams apstiprināt
jaunus iekšējos noteikumus “Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu,
darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu”, kas nosaka
vienotu pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu, izvērtēšanu un darba
samaksu jaunizveidotajā Siguldas novadā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Valsts pārvades iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 22.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1. §) un Finanšu komitejas
2021.gada 23.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Par Siguldas novada
pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju,
speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” pielikumā pievienotajā redakcijā.
53. §
Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Jautā: E.Eisaks; komentāru sniedz: L.Kumskis
2021.gada 20.septembrī Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “BUILDIMPEKS”
(turpmāk – SIA), reģ.Nr.40103376961, iesniegums saistībā ar 2021.gada 5.maija līguma
Nr. 166.21/5-30, kas noslēgts ar Krimuldas novada domi, ar kuru SIA uzņemas veikt Krimuldas
vidusskolas stadiona rekonstrukciju. Līguma izpildes gaitā ir konstatēta nepieciešamība pēc šādiem
papildu darbiem: UH hidranta izbūve, bruģēšanas darbi un hokeja laukuma plākšņu izbūve, kā arī,
līdz ar papildu darbu veikšanu, ir nepieciešams pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2021.gada 29.
decembrim (šobrīd līgumā noteiktais termiņš - 04.11.2021.).
Prognozējamās papildu būvniecības darbu izmaksas: UH hidranta izbūve – 16 186.55 euro (bez PVn),
bruģēšanas darbi – 7399.11 euro (bez PVN), hokeja laukuma plākšņu izbūve – 985.00 euro (bez
PVN), kopējās izmaksas – 29 730.50 euro (t.sk.PVN).
Izvērtējusi iepriekš minēto informāciju, dome konstatē:
1. 2021.gada 29.janvārī Krimuldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par
aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības investīciju
projektam “ Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (prot.Nr.1, 21.p.),
paredzot:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Atzīt par prioritāru pašvaldības investīciju projektu “Krimuldas vidusskolas sporta
laukuma rekonstrukcija”.
2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta
pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 000,- EUR apmērā (27 % no kopējām
projekta izmaksām) uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas
vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” līdzfinansējumam.
3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 1 100 000,- EUR
apmērā (73 % no kopējām projekta izmaksām).
4. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Lūgt Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt saskaņojumu
Krimuldas novada pašvaldības investīciju projekta “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” pieteikuma iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā.
2021.gada 1.februārī Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija pieņēma
lēmumu “Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības
investīciju projektam “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (prot.Nr.2,
7.§) paredzot: atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības domes 2021.gada 29.novembra
lēmumu “Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam Krimuldas novada pašvaldības
investīciju projektam “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (prot.Nr.1,
21.p.).
Investīciju projekts “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” ir iekļauts
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā
2020.-2021.gadam (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2020.gada 9.aprīļa sēdes
lēmumu (prot. Nr.7,7.p.) - 14.punkts.
Investīciju projekts “Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (turpmāk –
Projekts) tika atzīts par prioritāru projektu, jo rekonstruējamais stadions bez būtiskiem
ieguldījumiem bijis ekspluatācijā vairāk nekā 30 gadus. Šo sporta bāzi izmanto gan lokāli
– Krimuldas vidusskolas skolēni (pēdējos piecus gadus vērojams skolēnu skaita pieaugums)
mācību stundu laikā, gan vietējie iedzīvotāji brīvās iniciatīvas sporta aktivitātēm un
pašvaldības organizētajām, piemēram, Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”” ietvaros; gan reģionāli – infrastruktūru
regulāri izmanto treniņiem un sacensībām (t.sk., bērnu futbola sporta klubs). Sporta stadions
atrodas Krimuldas novada apdzīvotā vietā Raganā, kur Krimuldas vidusskolas mācību
procesa nodrošināšanai un āra fizisko aktivitāšu iespējām lielāko piedāvājumu nodrošina
esošais sporta stadions, ko būtu nepieciešams atjaunot, tādējādi paplašinot iedzīvotāju
iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
Krimuldas novada pašvaldība Projekta realizācijai ir saņēmusi aizdevumu no Valsts kases
400 000 euro apmērā prioritārā investīciju projekta "Krimuldas vidusskolas stadiona
rekonstrukcija" īstenošanai. (2021.gada 7.maija līgums A2/1/21/190, tranče Nr. P131/2021).
Projekta realizācijai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir paredzētas šādas izmaksas:
būvdarbi – 1 426 660.24 euro, būvuzraudzība – 11 573.65 euro, autoruzraudzība – 6655.00
euro, kopējās projekta izmaksas ir 1 444 888.89 euro (viens miljons četri simti četrdesmit
četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 89 euro centi). Līdz ar to, kopējais
izmaksu pieaugums prognozējams 2.06 % apmērā.
Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta septītās daļas 1.punkts nosaka, ka
pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma "Par pašvaldību
budžetiem" 22. pantam, izņemot saistības līdz pieciem gadiem pašvaldību autonomo
funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.
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8. Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības,
pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un
uzņemties ilgtermiņa saistības. Pašvaldības domes lēmumā, ar kuru pašvaldība uzņemas
ilgtermiņa saistības, paredzami arī šādu saistību izpildes finansējuma avoti.
9. Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otrā daļa nosaka, ka ilgtermiņa saistības šā
likuma izpratnē ir saistības, kuras pašvaldība uzņemas, slēdzot līgumus par preču pirkšanu
vai nomu vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un
līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu realizācijā, bet
kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic divpadsmit mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas brīža.
10. Projekta realizācija atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā
noteiktajai autonomajai funkcijai: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); kā arī 6.punktā noteiktajai funkcijai veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta septītās
daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.4, 1. §), atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1(E. Eisaks), dome nolemj:
1. atbalstīt vienošanos slēgšanu ar SIA “BUILDIMPEKS”, reģ.Nr. 40103376961, par līguma
termiņa pagarināšanu līdz 29.12.2021. un papildu darbu veikšanu infrastruktūras projektā
“Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija”, nepieciešamos finanšu līdzekļus
paredzēt 2022.gada budžetā;
2. uzdot Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības sagatavojot Siguldas novada
pašvaldības 2022.gada budžeta projektu.
54.§
Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.15 “ Par kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu precizētajā redakcijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M.Skrastiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4
daļu, Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 26.augustā izdevusi
saistošos noteikumus Nr.15 “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam” (turpmāk – saistošie noteikumi). Minētie saistošie noteikumi atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 24.panta trešajai daļai, nosūtīti atzinuma sniegšanai LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM).
2021.gada 9.septembrī pašvaldība saņēmusi VARAM 2021.gada 9.septembra atzinumu Nr.118/8223 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.15” (turpmāk – atzinums), kurā izteikti iebildumi par
saistošo noteikumu 5.punktu un lūgts svītrot 15.punktu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu. Saistošos
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noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
VARAM.
Pašvaldības dome, izvērtējot saistošajos noteikumos ietverto kopsakarā ar atzinumā minēto,
nepiekrīt atzinuma 1.punktā norādītajiem iebildumiem par saistošo noteikumu 5.punkta precizēšanu
un 2.punktā norādītajiem iebildumiem par saistošo noteikumu 15.punkta svītrošanu.
Par atzinuma 1.punktā norādītajiem iebildumiem: VARAM lūdzot precizēt saistošo noteikumu
5. punktu, iebilst, ka nav vienota bērnu reģistrācijas rinda - reģistrs bērnu pieteikšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs. Par vienota reģistra veidošanu un sistematizēšanu pašvaldības nostāja pausta
pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu
Nr.16 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētās
redakcijas apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 55. §).
Par atzinuma 2.punktā norādītajiem iebildumiem: VARAM, lūdzot svītrot saistošo noteikumu
15.punktu, atzinumā norādījusi, ka “pašvaldības pienākums nodrošināt bērniem pirmsskolas
izglītības programmas apguvi, kā arī bērnu tiesības uz atbilstošu izglītību nevar būt atkarīgas no cita
veida tiesiskajām attiecībām starp bērna likumiskajiem pārstāvjiem un pašvaldību. Gadījumos, kad
bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir parādsaistības pret pašvaldību, tās risināmas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, tajā skaitā veicot parādu piedziņu.”. Uz šiem iebildumiem, pašvaldības dome
pamato ar turpmāko:
Pašvaldība saistošo noteikumu 15.punktā noteikusi prasības tikai tiem, kas vēlas izmantot
pašvaldības uz brīvprātīgas iniciatīvas noteiktos atbalstus. Pašvaldība, izvirzot saistošo noteikumu
15.punktā minētos nosacījumus, kas tiek piemēroti tikai iepriekš minētajā gadījumā, nekādā veidā
neierobežo bērniem normatīvajos aktos paredzēto pirmsskolas izglītības programmas apguvi un
tiesības uz atbilstošu izglītību apjomā, kādā to paredz normatīvie akti. Līdz ar to pašvaldība nav
rīkojusies pretēji likumdevēja noteiktajam deleģējumam un nav ierobežojusi bērniem normatīvajos
aktos paredzēto pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Saistošo noteikumu 15.punktā minētās
prasības atbalsta saņemšanai iestrādātas nolūkā disciplinēt bērnu likumiskos pārstāvjus, nokārtot un
neuzkrāt parādsaistības, pie apstākļiem, ja vēlas izmantot pašvaldības uz brīvprātīgas iniciatīvas
pamata noteiktos papildus atbalstus. Nav šaubu un strīda par to, ka, ja bērna likumiskajiem
pārstāvjiem ir parādsaistības pret pašvaldību, tās risināmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
veicot parādu piedziņu. Ar saistošajiem noteikumiem netiek risināts parāda piedziņas jautājums, bet
gan paredzēts tikai un vienīgi nosacījums, ka uz pašvaldības noteikto papildus atbalstu, labumu nevar
pretendēt tāds likumiskais pārstāvis, kuram ir parādsaistības. Šāda pašvaldības rīcība sakrīt ar
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā nostiprināto
principu, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem lietderīgi, tās ir rīcībai jābūt tādai, lai
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.
No iepriekš norādītā secināms, ka atzinumā nav vērtēts saistošo noteikumu 15.punkta
tiesiskums, bet gan tikai formāli norādīts uz jau tiesiski nostiprinātu faktu, ka nenomaksāta parādu
piedziņa risināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šāda formāla norāde atzinumā pati par sevi
nav pamats uzskatam, ka saistošo noteikumu 15.punkts ir prettiesisks. Minētais punkts nerisina parāda
piedziņas kārtību.
Turklāt VARAM vienlaicīgi pauž divus atšķirīgus viedokļus, jo VARAM bez iebildumiem ir
saskaņojis kā pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošos noteikumus Nr.20 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs”, tā arī šo noteikumu 2018.gada 29.novembrī izdarītos grozījumus, kuros arī ir paredzēts, ka
pašvaldības noteiktais atbalsts netiek piemērots gadījumos, ja bērna likumiskajam pārstāvim ir
saistošajos noteikumos noteiktās parādsaistības. Pašvaldības ieskatā - pastāvot līdzīgiem apstākļiem
VARAM, kas īsteno pašvaldību pārraudzību un vērtē pašvaldību pieņemto saistošo noteikumu
tiesiskumu, savā darbībā būtu jāievēro konsekvence, tādējādi nodrošinot vienveidīgu prakses
īstenošanu.
Pamatojoties uz minēto, likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas
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2021.gada 22.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 3. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.15 “Par kārtību, kādā Siguldas
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” precizēto redakciju pielikumā
pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
55. §
Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.16 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētās redakcijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M.Skrastiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada
26.augustā izdevusi saistošos noteikumus Nr. 16 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi atbilstoši
likuma “Par pašvaldībām” 24.panta trešajai daļai, nosūtīti atzinuma sniegšanai LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM).
2021.gada 6.septembrī pašvaldība saņēmusi VARAM 2021.gada 6.septembra atzinumu Nr.118/8059 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.16” (turpmāk – atzinums), kurā izteikti iebildumi par
saistošo noteikumu 9., 11., 15., 35., 36. un 37.punktu.Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā
sniedz atbilstošu pamatojumu. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta VARAM.
Pašvaldības dome, izvērtējot saistošajos noteikumos ietverto kopsakarā ar atzinumā minēto,
nepiekrīt atzinuma 1.iebildumam par vienas rindas veidošanu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm un attiecīgi arī nepiekrīt atzinuma 2., 3. iebildumiem, kas pamatoti uz atzinuma
1.iebildumu, kuru ietvaros lūgts precizēt saistošo noteikumu 9., 11. un 15. punktu. Pārējos VARAM
iebildumus pašvaldība bez iebilduma ir ņēmusi vērā un veikusi saistošajos noteikumos attiecīgus
precizējumus.
VARAM, lūdzot precizēt saistošo noteikumu 9., 11. un 15. punktu, iebilst, ka nav vienota bērnu
reģistrācijas rinda - reģistrs bērnu pieteikšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. VARAM ieskatā šāda
sistematizācija nenodrošina taisnīgu vietu sadali, proti, netiek dota iespēju bērnu vecākiem atzīmēt
jebkuru viņam vēlamo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Pašvaldība ir ņēmusi vērā VARAM
iebildi par viena reģistra izveidi. Taču šajā reģistrā pieteikumus pašvaldība izvēlas sistematizēt pa
sadaļām, proti, Siguldas pilsētai un Siguldas pagastam ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni
uzņemšanai Siguldas pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējiem novada teritorijā
esošajiem pagastiem, ir katram pagastam sava sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgā
pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs. Sistematizējot pieteikumus pa sadaļām, netiek liegta
iespēja vecākiem izvēlēties jebkuru no pašvaldības izglītības iestādēm. Tas pats attiecas arī uz
maiņas iesniegumiem, ar kuriem tiek dota iespēja vecākiem mainīt izvēlēto izglītības iestādi pret
jebkuru citu izglītības iestādi, kurā ir brīva vieta, ja vecāka sākotnēji izvēlētajā izglītības iestādē nav
iespējams nodrošināt bērnam vietu uzņemšanai.
Visi reģistrācijas pieteikumi tiek kārtoti, ievērojot saistošo noteikumu 15.punktā noteikto
prioritāšu secību (proti, pēc noteiktiem principiem), ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta pirmajā
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daļā noteikto no tiesību normām izrietošo pienākumu: “nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību dzīvesvietai
tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē”. Šī secība neliedz vecākam iespēju atzīmēt jebkuru viņam
vēlamo izglītības iestādi. Atmetot pieminēto priekšrocību: 1) izglītības iestādei tuvāk dzīvojošiem
bērniem būs vēl mazākas izredzes tikt uzņemtiem dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē,
kurās pastāvīgi ir rindas uz uzņemšanu; 2) nebūs nodrošināta taisnīgi vietu sadale starp bērniem, kuri
pretendē uz vietu dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, un bērniem, kas pretendē uz vietu, kas nav
viņa dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde. Vienlīdzības princips darbojas tikai pastāvot vienādiem
faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem. Pieminētajā gadījumā bērni neatrodas salīdzināmi
vienādos apstākļos.
Reģistrā reģistrēto bērnu skaits Siguldas pilsētas teritorijā ir ievērojami lielāks kā uzņemamo
vietu skaits pašvaldības Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, savukārt pagastu teritorijā
reģistrā reģistrētajiem bērniem lielākoties ir iespējams nodrošināt vietu pašvaldības pagastā esošajā
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pamatojoties uz minēto, likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas 2021.gada 22.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 4. §), atklāti balsojot ar
16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr. 16 “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizēto redakciju pielikumā
pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 14.oktobrī.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Jolanta Dinka
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