SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 26. augustā

Nr. 7

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, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Zane Berdinska (personīgu iemeslu dēļ), Aivars Garančs (personīgu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne,
juriste A. Kalniņa, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja S. Brikmane, Personāla nodaļas vadītāja
S. Grāvīte, Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu
administrators Dz. Strads
Piedalās: Jeļena Ozoliņa
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.03
Darba kārtība:
1. Par SIA “SALTAVOTS” iesniegumu par piekrišanu.
2. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§).
4. Par pašvaldības SIA “Norma K” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
5. Par 2004. gada 13. novembra Koncesijas līguma par siltumenerģijas ražošanas un
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta,
teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus –
pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas siltums” mantu, pārjaunošanu un
grozījumiem.
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 13. janvāra iekšējos
noteikumos Nr.1/2016 “Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts
un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
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7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra lēmum “Par
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”
(prot. Nr. 12, 3. §) pielikumā.
8. Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
9. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
10. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma un
komisijas sastāva apstiprināšanu.
11. Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas sastāva apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
15. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas pieaugušo izglītības apmācība programmas “Gidu
apmācība” īstenošanu.
16. Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011. gada 23. marta saistošo
noteikumu Nr. 6 “Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests”
nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
17. Par dotāciju ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Laurenču sākumskolas
izglītojamiem.
18. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
Mālpils vidusskolā.
19. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.
20. 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. §).
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par statusa “Siguldas novada
pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu”
apstiprināšanu.
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu privātām
vispārējām pamatizglītības un vispārējām vidējām izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas
novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu
izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes
maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu.
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”“
apstiprināšanu.
26. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” direktora
iecelšanu.
27. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada bibliotēka” direktora iecelšanu.
28. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa”
vadītāja iecelšanu.
29. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Pašvaldības policija”
priekšnieka iecelšanu.
2

30. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests”
vadītāja iecelšanu.
31. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centrs” vadītāja iecelšanu.
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piešķiršanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
12 (divpadsmit) papildjautājumiem: Nr. 34 “Par atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu
konkursā ar projektu “Siguldas Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA”, Nr. 35 “Par līdzfinansējuma
maksu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola un
Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”“, Nr. 36 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes
2021.gada 12.augusta lēmumā “Par pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un “Sociālās
aprūpes māja “Gauja”“ reorganizāciju” (prot.Nr.6, 6.§)”, Nr. 37 “Par Siguldas novada pašvaldības
saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”
apstiprināšanu”, Nr. 38 “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu”, Nr. 39 “Par Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumu nolikuma un Apbalvojuma komisijas sastāva apstiprināšanu”. Nr. 40 “Par
nedzīvojamo telpu nomu”, Nr. 41 “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu”,
Nr. 42 “Par [S.M.] iesnieguma izskatīšanu”, Nr. 43 “Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas
novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu”, Nr. 44 “Par Siguldas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”, Nr. 45 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības
domes 12.08.2021. lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu”“.
Atklāti balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 12 (divpadsmit) papildjautājumiem:
34. Par atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas
Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA”.
35. Par līdzfinansējuma maksu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”“.
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā “Par
pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un “Sociālās aprūpes māja “Gauja”“
reorganizāciju” (prot.Nr.6, 6.§).
37. Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu.
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38. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
39. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma un Apbalvojuma komisijas
sastāva apstiprināšanu.
40. Par nedzīvojamo telpu nomu.
41. Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”“ apstiprināšanu.
42. Par [S. M.] iesnieguma izskatīšanu.
43. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centrs” nolikuma apstiprināšanu.
44. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumā “Par Siguldas
novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
1. §
Par SIA “SALTAVOTS” iesniegumu par piekrišanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, turpmāk – Sabiedrība,
2021.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.1-4/376/19e “Par iepriekšēju piekrišanu”, turpmāk – iesniegums, kurā
Sabiedrība lūdz iepriekšēju piekrišanu aizdevumu izsniegšanai, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto
komercdarbību, dome konstatē:
1. 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.
2. 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.
3. Siguldas novada pašvaldība un SIA “SALTAVOTS” 2013. gada 2. septembrī ir savstarpēji
noslēgušas līgumu Nr. 2013/727 ar SIA “SALTAVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu.
4. Sabiedrība ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu īsteno projektu
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”,
Nr.5.3.1.0/16/I/001, turpmāk – Projekts, Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz iznākuma
rādītājs – uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums par 279
iedzīvotājiem. Sabiedrībai iznākuma rādītājs jāsasniedz līdz 2021.gada 23.decembrim.
5. Saskaņā ar 2016. gada 21. jūnija MK noteikumu Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”” 29.punktu, ja projekta
īstenošanas rezultātā Sabiedrība nesasniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā norādīto minēto
iznākuma rādītāja vērtību, kā arī to iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, Sabiedrība
atmaksā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Kohēzijas fonda finansējumu par nesasniegto
iznākuma rādītāja apjomu. Atmaksājamo summu aprēķina, reizinot nesasniegto iznākuma rādītāja
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apjomu ar vienas iznākuma rādītāja vērtības izmaksām, ko nosaka atbilstoši projekta faktiskā
Kohēzijas fonda finansējuma un kopējās projektā sasniedzamās iznākuma rādītāja vērtības attiecībai.
Atmaksājamās palīdzības mehānismu un finanšu korekciju nepiemēro, ja Sabiedrība sasniedz
apstiprinātajā projekta iesniegumā norādīto iznākuma rādītāja vērtību vai to iedzīvotāju īpatsvaru,
kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas
pakalpojumu pieslēgumi.
6. Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrībai atmaksājamais Kohēzijas fonda finansējums par vienu
nesasniegto iznākuma rādītāja vērtības vienību sastāda 2 965, 28 EUR.
7. Saskaņā ar Sabiedrības iesniegumā minēto, līdz 2021. gada 1. jūlijam, projekta būvdarbu posmā
paplašinātajai centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai pieslēguma iespējas bija izmantojuši 211
iedzīvotāji, kas ir 76% no plānotā, tādējādi iesnieguma sagatavošanas dienā atmaksājamā Kohēzijas
fonda finansējums par nesasniegto iznākuma rādītāju sastāda 201 639,04 EUR.
8. Saskaņā ar Projekta nosacījumiem nepieciešams, lai paplašinātajai centralizētajai sadzīves
kanalizācijas sistēmai pieslēguma iespējas izmantotu 276 iedzīvotāji, notiek līgumu slēgšanas
procedūra vēl 30 iedzīvotājiem, vēl nepieciešami – 38 iedzīvotāji, tas ir 13 pieslēgumi.
9. Sabiedrības iesniegumā informē, ka ir vairākkārt sazinājusies ar nekustamo īpašumu īpašniekiem,
kuri vēl nav izmantojuši tiem sniegto iespēju un, apzinājusi iemeslus, kuri kavē pieslēgšanos un tie
ir:
9.1. finansiālais (nav pietiekami finanšu līdzekļi, lai īsā laika periodā segtu pieslēguma izbūves
izmaksas),
9.2. būvniecības procesa organizācija (nepieciešamie dokumenti, būvdarbu veicēja sameklēšana).
10. Lai veicinātu pieslēgumu izveidošanu pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas,
Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu, sagatavot nepieciešamo pieslēguma izbūves dokumentāciju,
izbūvēt kanalizācijas izvadu līdz ēkai, slēdzot par to līgumu, kā arī pieslēguma būvniecības izmaksas
atļaut veikt ar atlikto maksājumu līdz 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodā.
11. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai novērstu risku, ka Sabiedrībai ir jāatmaksā Kohēzijas fonda
finansējums par nesasniegtajiem iznākuma rādītājiem, Sabiedrība lūdz piekrišanu pieslēgumu
izbūves darbus veikt ar atliktajiem maksājumiem līdz 36 mēnešu periodā, kas saskaņā ar Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta ceturtās daļas 3.punktu
klasificējama kā aizdevumu izsniegšana.
12. Izvērtējot Sabiedrības starpperiodu pārskatu par periodu 01.01.2021-30.06.2021., turpmāk –
starpperioda pārskats, konstatējams, ka pārskata periodā neto apgrozījums ir 656.0 tūkst. EUR, kas
ir par 4.64 % lielāks kā 2020.gada attiecīgajā periodā. Ieņēmumi no centralizētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumiem ir palielinājušies par 11.7 tūkst. EUR. Sniegto pakalpojumu
ražošanas izmaksas pārskata periodā ir palielinājušās par 7.7 tūkstošiem EUR jeb 1.06 % salīdzinot
ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Pārskata periods noslēgts ar 12.7 tūkst. EUR lielu peļņu. No
pārskata ir secināms, ka pašu kapitāls ir lielāks par pamatkapitālu, kas nozīmē, ka iepriekšējos gados
ir uzkrātas pietiekošas rezerves, jo sabiedrības starpperioda pārskats liecina par spēju uzņemties
saistības plānotajā apjomā, lai nodrošinātu atlikušo 24% pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai nodrošināšanu, noslēdzot ar klientu līgumu par atlikto maksājumu,
sadalot pieslēguma izbūves izmaksas termiņos uz laika periodu līdz trīs gadiem.
13. Saskaņā ar Sabiedrības 2021.gada 10.un 11.augustā sniegto informāciju līgumu par pieslēgumu
izveidošanu ar atlikto maksājumu prognozētā kopsumma 13 pieslēgumiem ir 13 576 EUR. Minētā
summa nesastāda 1% no naudas plūsmas pozīcijām “Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu
sniegšanas” un “Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem”.
Sabiedrības ieskatā atliktie maksājumi būtiski neietekmēs taksācijas gada un nākamo divu gadu
naudas plūsmu un Sabiedrības spēju segt savas saistības.
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Pamatdarbības naudas plūsma 2021.gadam
Pamatdarbības naudas plūsma

Kopā

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības
izdevumiem
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Līgumu par pieslēgumu izveidošanu ar atlikto maksājumu
kopsumma
Līgumu kopsummas attiecība pret ieņēmumiem; %
Līgumu kopsummas attiecība pret izdevumiem; %

1 851 773
1 538 739
313 034
13 576
0.733
0.882

14. Pieslēdzot nekustamos īpašumus centralizētajai ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmai,
Sabiedrība ilgtermiņā gūst ienākumus par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, tādēļ ar
klientiem noslēgtie līgumi par atlikto maksājumu būtiski neietekmēs Sabiedrības finansiālo situāciju.
Savukārt gadījumā, ja būs jāatmaksā Kohēzijas fonda finansējums par nesasniegto iznākuma rādītāju,
tas negatīvi ietekmēs Sabiedrības finansiālo situāciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. pantu, 12.pantu,15.panta 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.
panta ceturtās daļas 3.punktu un astoto daļu, Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo
noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
noteikumi” 6.5.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.2, 1. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. piekrist SIA “SALTAVOTS” lēmumam, reģistrācijas Nr.40103055793, veikt ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu realizēto projektu īstenošanu saistītos pieslēgumu
izbūves darbus – ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvi klientiem, ar atlikto maksājumu
periodā līdz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, lai veicinātu pieslēgšanos pie centralizētās
sistēmas;
2. uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par šī lēmuma nolēmuma daļas
1.punktā minētā ar projekta īstenošanu saistīto pieslēgumu izbūves darbu – ūdens un kanalizācijas
tīklu pieslēgumu izbūvi klientiem, ar atlikto maksājumu periodā līdz 36 (trīsdesmit sešiem)
mēnešiem.
2. §
Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gada
3.augusta iesniegumu Nr. 1-4/388/20e “Par pamatkapitāla palielināšanu”, kurā lūgts izskatīt jautājumu
par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas inženierkomunikāciju posmi, kas atrodas Atbrīvotāju ielā, Siguldā un 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.
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Atbilstoši statūtos noteiktajam Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
Siguldas novada pašvaldība un SIA “SALTAVOTS” 2013. gada 2. septembrī ir savstarpēji
noslēgušas līgumu Nr. 2013/727 ar SIA “SALTAVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu.
Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmi, kas atrodas Atbrīvotāju ielā,
Siguldā, ir pieņemti ekspluatācijā 2020.gada 2.decembrī un ir nepieciešami Sabiedrībai sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai klientiem.
Saskaņā ar SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS” 2021.gada 4.jūnija slēdzienu Nr.DDS/8/21-06 “Par
SIA “Saltavots” ieguldāmo pamatlīdzekļu – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju
posmu, kas atrodas Atbrīvotāju ielā, Siguldā, Siguldas novadā, tirgus vērtību kā mantiskam
ieguldījumam” un 2021.gada 12.augusta atzinumu Nr. DDS/517/08-21 “Par Siguldas novada pašvaldībai
piederošā pamatlīdzekļa – centralizētās ūdensapgādes tīkla posma D25 mm 103 m kopgarumā, kas
atrodas Siguldā, Atbrīvotāju ielā, tirgus vērtību kā mantiskam ieguldījumam” pēc izmaksu metodes
aprēķinātā, SIA “Saltavots” ieguldāmo pamatlīdzekļu – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas
inženierkomunikāciju posms, kas atrodas Atbrīvotāju ielā, Siguldā, Siguldas novadā, kopējā tirgus
vērtība, kā mantiskam ieguldījumam, novērtēšanas dienā, 2021.gada 4.jūnijā, ir: 35 760 EUR (trīsdesmit
pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 14.panta 1.punktu, 21.panta
19.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta
pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 197.pantu, Siguldas novada pašvaldības
2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada
26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 2. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1.

2.

3.

Ieguldīt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitālā pamatlīdzekļus 35 760 EUR (trīsdesmit pieci
tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar SIA “Baltijas vērtētāju
grupa DDS” 2021.gada 4.jūnija slēdzienu Nr.DDS/8/21-06 “Par SIA “Saltavots” ieguldāmo
pamatlīdzekļu – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu, kas
atrodas Atbrīvotāju ielā, Siguldā, Siguldas novadā, tirgus vērtību kā mantiskam
ieguldījumam”;
Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par SIA “SALTAVOTS”:
2.1. pamatkapitāla palielināšanu par 35 760 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti
sešdesmit euro un 00 centi);
2.2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
2.3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
2.4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Uzdot Finanšu pārvaldei pēc pamatlīdzekļu nodošanas SIA “SALTAVOTS” izslēgt minētos
pamatlīdzekļus no grāmatvedības uzskaites.

3. §
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 juriste A. Kalniņa
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Siguldas novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, turpmāk – ministrija, 2021.gada 3.augusta vēstuli “Par deleģēšanas līgumu ar SIA
“SALTAVOTS”, turpmāk – vēstule, 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.§) 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 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 pirms tā
noslēgšanas tika nosūtīts saskaņošanai ministrijai. Pamatojoties uz ministrijas norādījumiem
pašvaldība ir veikusi šādus precizējumus:
2.1. veiktas redakcionālas izmaiņas līguma ievaddaļā ietvertajai atsaucei uz Siguldas novada
pašvaldības nolikumu;
2.2. precizēta līguma preambula, norādot - pie kādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem tiek
slēgts līgums un kāds ir līguma noslēgšanas mērķis;
2.3. precizēts līguma 1. punkts, lai būtu nepārprotami skaidrs, ka deleģētie pārvaldes uzdevumi
attiecas uz pašvaldībai piederošu lietus kanalizācijas sistēmu, par kuru pašvaldība ir tiesīga veikt
kontroli un darbu, kā arī noteikt uzdevumus Kapitālsabiedrībai - veikt lietus kanalizācijas
sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību jau Siguldas novadā apzināto Pašvaldībai piederošo
lietus kanalizācijas sistēmās, kā arī turpināt apzināt Pašvaldībai piederošo lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas (tai skaitā cauruļvadus) Siguldas novadā apvienoto pašvaldību teritorijās.
Svītrots līguma 1.1.5. apakšpunkta otrais teikums, jo, lai gan normatīvais akts paredz
deleģēšanas līgumā līdzējiem citus būtiskus līguma nosacījumus, ministrijas ieskatā tajā
paredzētais neattiecas uz deleģēto pārvaldes uzdevumu;
2.4. redakcionālas izmaiņas līguma 2.1. un 2.2. punktos, nošķirot Kapitālsabiedrības un Pašvaldības
tiesības no pienākumiem;
2.5. svītrots 2.1.3., 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5., 2.3., 2.4., 5.1., 5.2., 8.2., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4., 9.4.2., 9.4.3.,
10.1.,10.2., 11.1., 11.2., un 11.3. apakšpunkts, t.sk., lai novērstu ārējo normatīvo aktu dublēšanu;
2.6. redakcionālas izmaiņas 4.1. un 4.2. apakšpunktā, vārdu “atskaite” aizvietojot ar terminu
“pārskats un ziņojums”, kā arī nosakot ziņojumu sniegšanas kārtību, precizējot deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, pēc kuriem Pašvaldība var
izvērtēt tieši deleģēto uzdevumu izpildes kvalitāti.
2.7. precizēts līguma 6. punkta nodaļas nosaukums, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
46.panta 8.punktam, un izsakot 6.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: “Kapitālsabiedrības
darbības uzraudzības kārtība” un precizējot nodaļā ietverto uzraudzības kārtību;
2.8. precizēts līguma 8.punktā jēdziena “nepārvarama vara” skaidrojums;
2.9. 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 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 3. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.

4.

Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar SIA “ SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, par
no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai
skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu - izrietošā pārvaldes uzdevuma veikšanu – lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību Siguldas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu saistītās nepieciešamās dokumentācijas
izstrādi un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām pielikumā pievienotajā redakcijā.
Deleģēšanas līguma projektu nosūtīt saskaņošanai ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “ SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, par no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai
skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu - izrietošā pārvaldes uzdevuma veikšanu – lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību Siguldas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu saistītās nepieciešamās dokumentācijas
izstrādi un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām pielikumā pievienotajā redakcijā.
Uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei, pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas, publicēt to
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. §
Par pašvaldības SIA “Norma K” piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Ziņo: SIA “Norma K” valdes loceklis V. Cērps
Izskatījusi pašvaldības SIA “Norma K”, reģistrācijas Nr. 40003312216, turpmāk – Sabiedrība,
2021.gada 9.augusta iesniegumu, kurā Sabiedrība lūdzu atļaut PSIA “Norma K” piederošās kustamās
mantas atsavināšanu, turpmāk – Sabiedrības iesniegums.
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar Sabiedrības statūtu 3.6.3.apakšpunktu papildus likumā noteiktajam, valdes loceklim
nepieciešama iepriekšēja kapitāldaļu turētāja pārstāvja piekrišana Sabiedrības īpašuma atsavināšanai.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
3. Sabiedrības iesniegumā ir lūgts atļaut atsavināt šādu kustamo mantu:
3.1. autogreideri DZ – 99 – 1 ar traktortehnikas reģistrācijas Nr.T9862LA, 1983.izlaiduma gads;
3.2. greideri CHENG GONG PY185A ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T7896LT 2008.izlaiduma
gads;
3.3. traktoru LTZ 55A ar traktortehnikas reģistrācijas Nr.T1117LA , 1997. izlaiduma gads
3.4. automašīnu VOLKSWAGEN MULTIVAN, ar reģistrācijas Nr.GT 3005 2007.izlaiduma gads.
4. Sabiedrības iesniegumā ir minēts, ka traktortehniku vienību remontam ir nepieciešami lieli finanšu
līdzekļi (piemēram, greiderim CHENG GONG PY185A ir nepieciešams mainīt dzinēju, kura
izmaksas sasniedz astoņus līdz desmit tūkstošus eiro), kā arī šīs tehnikas vienības nav nepieciešamas
SIA “Norma K” tiešo pienākumu veikšanai. Automašīnas remontdarbu izmaksas pieaug, arvien
biežāka kļūst nepieciešamība apmeklēt autoremontdarbnīcu, tāpēc uzskata, ka būtu lietderīgi
automašīnu pārdot, par to iegūstot pēc iespējas lielāku cenu.
5. Sabiedrība ir organizējusi atsavināmās kustamās mantas – traktortenikas novērtēšanu pie sertificēta
kustamās mantas vērtētājiem SIA “Interbaltija” (Jānis Bojaruns, kustamās mantas vērtētāja sertifikāta
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Nr.15, vērtēšanas dienā derīgs līdz 30.06.2021. atjaunots un derīgs līdz 30.06.2024.), kur 2021.gada
18.martā ir noteikta kustamās mantas vērtība: 16 500 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro), tajā
skaitā:
5.1. autogreiders DZ – 99 – 1 ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T9862LA 3 000 EUR (trīs tūkstoši
euro 00 centi) ;
5.2. greiders CHENG GONG PY185A ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T7896LT 9 000 EUR
(deviņi tūkstoši euro 00 centi);
5.3. traktors LTZ 55A ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T1117LA 4 500 EUR (četri tūkstoši pieci
simti euro 00 centi).
6. SIA “Interbaltija” vērtējamās traktortehnikas apskates rezultātos:
6.1. autogreidera DZ – 99 – 1 ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T9862LA, tehniskā stāvokļa
aprakstā tiek pieņemts, ka kopējais tehniskais stāvoklis – nosacīti derīgs līdz neapmierinošs,
vidējais nolietojums – 85%. Iespējamā nākotnes izmantošana varētu būt arī utilizācija, jo
remonta izdevumi var būt ekonomiski nepamatoti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas
būtiski pazemina vērtējamā objekta vērtību, izņemot tos, kas uzrādīti vērtējumā. Pie greidera
apsekošanas nebija iespējas to pārbaudīt darbībā neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ.
6.2. Greiders CHENG GONG PY185A ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T7896LT tehniskā
stāvokļa aprakstā tiek pieņemts, ka kopējais tehniskais stāvoklis – nosacīti derīgs līdz
apmierinošs (pie saremontēta vai nomainīta motora), kopējais nolietojums – 65% (13 gadi
ekspluatācijā; nolietojums 5 % par gadu, lietderīgais ekspluatācijas laiks pie optimāla
noslogojuma pakāpes ~ 20 gadi). Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas būtiski pazemina
vērtējamā objekta vērtību, izņemot tos, kas uzrādīti vērtējumā. Apsekošanas gaitā greiders
darbībā nav pārbaudīts tehniskā stāvokļa dēļ – tiek veikts remonts un tas ir izjauktā stāvoklī.
6.3. traktors LTZ 55A ar traktortehnikas reģistrācijas Nr. T1117LA tehniskā stāvokļa aprakstā tiek
pieņemts, ka kopējais tehniskais stāvoklis – nosacīti derīgs, kopējais nolietojums – 75%. Vērtējot
pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas būtiski pazemina vērtējamā objekta vērtību. Apsekošanas
gaitā pārbaudīts darbībā – nepieciešams veikt apkopi un tekošos remontus tehniskās apskates
iziešanai. Turpmākā ekspluatācija un saimnieciskā darbība iespējama.
7. Sabiedrība ir organizējusi atsavināmās kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN
MULTIVAN, ar reģistrācijas Nr. GT 3005 novērtēšanu pie sertificēta zvērināta tehniskā eksperta
Guntara Ungura (zvērināta tehniskā eksperta sertifikāts Nr.10, derīgs līdz 6.06.2023.). 2021.gada
27.jūlijā ir noteikta kustamās mantas vērtība: 6 500 EUR (seši tūkstoši euro). Saskaņā ar 2021.gada
27.jūlija novērtēšanas aktā Nr.9451 minēto automašīnas virsbūvei ir korozija, krāsojuma bojājumi,
automašīnas dzinējs – bojāts (liels degvielas padeves sistēmas tehniskais sadilums, nepieciešams šīs
sistēmas kapitālais remonts). Apsekojot iepriekš minēto automašīnu, ņemot vērā tās aprīkojumu,
slikto tehnisko stāvokli, lielo nolietojumu, eksperts ir atzinis, ka šīs automašīnas savešanai tehniskā
kārtībā ir jāiegulda lieli kapitālieguldījumi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 66.panta otro daļu, 82.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.panta
pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 4. §),
atklāti balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē pašvaldības SIA “Norma K”, reģistrācijas Nr.
40003312216, kustamās mantas autogreidera DZ – 99 – 1 ar traktortehnikas reģistrācijas
Nr.T9862LA, 1983. izlaiduma gads, greidera CHENG GONG PY185A ar traktortehnikas
reģistrācijas Nr.T7896LT 2008.izlaiduma gads, traktora LTZ 55A ar traktortehnikas reģistrācijas
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Nr.T1117LA, 1997.izlaiduma gads un automašīnas VOLKSWAGEN MULTIVAN, ar
reģistrācijas Nr.GT 3005 2007.izlaiduma gads, atsavināšanu, nosakot pašvaldības SIA “Norma K”,
valdes loceklim organizēt kustamās mantas izsoles procedūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5. §
Par 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma par siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes
pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta, teritorijā nodošanu
koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus – pašvaldības bezpeļņas
uzņēmuma “Siguldas siltums” mantu, pārjaunošanu un grozījumiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 26.jūlija ir saņēmusi SIA
“WESEMANN”, reģistrācijas Nr.40003140237, (turpmāk – Wesemann), un SIA “Cēsu siltumtīkli”,
reģistrācijas Nr. 40003007848, (turpmāk – Adven) iesniegumu, (turpmāk – Iesniegums), kurā iesniedzēji
informē, ka 2021.gada 16.jūlijā Wesemann kā pārdevējs un Adven kā pircējs ir noslēguši kapitāldaļu
pirkuma līgumu (turpmāk - Kapitāldaļu pirkuma līgums), ar kuru Adven ir apņēmies nopirkt no
Wesemann visas SIA “Wesemann-Sigulda”, reģistrācijas Nr.40003709385, (turpmāk – Koncesionāra
sabiedrība) kapitāldaļas.
[..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 12.pantu, Publiskās
un privātās partnerības likuma Pārejas noteikumu 3.punktu, Koncesiju likuma 4.panta otro daļu un
13.panta pirmo daļu, Publiskās un privātās partnerības likuma Pārejas noteikumu 3.punktu, Koncesijas
līguma 4.2.1.,4.3. un 7.1.punktos noteikto, ka koncesijas līguma grozīšana iespējama tikai uz koncedenta
un koncesionāra abpusējas vienošanās, Koncesiju uzraudzības komisijas 2021.gada 28.jūlija lēmumu
“SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “WESEMANN” iesniegumu par Koncesijas līguma grozījumiem”
(prot.Nr.6, 1. §), kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.2,
1. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 5. §), atklāti balsojot ar 17
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, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

1.

2.

3.

Piekrist slēgt pārjaunojuma līgumu un veikt grozījumus 2004.gada 13.novembra Koncesijas
līgumā par siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību
Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām
izmantot koncesijas resursus – pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas siltums” mantu,
saskaņā ar pievienotajiem līgumu projektiem.
Piekrist SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40003007848 reorganizācijai un tam, ka
reorganizācijas rezultātā pievienojamās SIA “Cēsu siltumtīkli” tiesības un saistības pāriet
SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas Nr.40203143132 kā iegūstošajai sabiedrībai.
Pilnvarot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos ar SIA
“WESEMANN” un SIA “Cēsu siltumtīkli”, par 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma
par siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas
pilsētas un Siguldas pagasta teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot
koncesijas resursus – pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas siltums” mantu
pārjaunošanu pielikumā pievienotā redakcijā.
Pilnvarot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt ar SIA “Cēsu
siltumtīkli” vienošanos par grozījumiem 2004.gada 13.novembra Koncesijas līgumā par
siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas
un Siguldas pagasta teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot
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koncesijas resursus – pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas siltums” pielikumā
pievienotā redakcijā.
6. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos
Nr.1/2016 “Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla
mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējo noteikumu Nr. 1/2016
“Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās
līdzfinansēšanas kārtība” (Prot.Nr.1, 3.§, turpmāk tekstā – Noteikumi) 8.1.2.apakšpunkts nosaka, ka
pašvaldības Sporta pārvalde sedz dalības maksas Siguldas novada bērniem un jauniešiem līdz 19
(deviņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot, ja persona vēl mācās vidējās izglītības iestādē) un Siguldas
Sporta skolas audzēkņiem, kamēr persona mācās attiecīgajā izglītības iestādē, dalībai ne vairāk kā divos
visiem pieejamos tautas sporta pasākumos mācību gada laikā, kas tiek iekļauts Skolu sporta pasākuma
plānā, ja dalībnieki bez pārtraukuma ir deklarēti Siguldas novadā ne vēlāk kā no attiecīgā gada 1. janvāra
plkst.0.00.”. Siguldas pusmaratons, kas plānots 2021.gada 16.oktobrī, ir tautas sporta pasākums, uz kuru
attiecināms Noteikumu 8.1.2.punkts.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) Pārejas
noteikumu 6.punktu “ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja”.
Saskaņā ar Likuma Pielikuma 36.punktu jaunizveidotais Siguldas novads sastāv no šādām
administratīvi teritoriālām vienībām: Allažu pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas
pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts; Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta.
Ņemot vērā minēto, lai jaunizveidotā Siguldas novada pievienoto teritoriju (Inčukalna pagasta,
Krimuldas pagasta, Lēdurgas pagasta un Mālpils pagasta) bērni un jaunieši varētu izmantot šo iespēju
piedalīties Siguldas pusmaratonā, nepieciešams papildināt Noteikumus, nosakot, ka Noteikumu
8.1.2.apakšpunkts attiecināms arī, ja dalībnieks bez pārtraukuma ir bijis deklarēts jaunizveidotā Siguldas
novada veidojošo bijušo pašvaldību administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no attiecīgā gada 1.janvāra
plkst.0.00.
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes budžetā šim mērķim ir ieplānoti 2250,00 EUR. Par
Siguldas novada bērnu un jauniešu dalības nodrošināšanu Siguldas pusmaratonā tiek slēgts sadarbības
līgums ar biedrību “Siguldas maratona klubs& Siguldas Takas”, kura ir Siguldas pusmaratona
organizators. Dalības maksas tiek apmaksātas pēc faktiskā Siguldas novada bērnu un jauniešu skaita,
kuri ir piedalījušies pasākumā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoti vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 4. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta atzinumu
(prot.Nr.2, 6. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 “Siguldas novada
pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās
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līdzfinansēšanas kārtība” (prot. Nr. 1, 3.§) un papildināt noteikumus ar 8.1.2.1 apakšpunktu šādā
redakcijā:
“8.1.2.1 Noteikumu 8.1.2.apakšpunkts attiecināms arī, ja dalībnieks bez pārtraukuma ir bijis
deklarēts jaunizveidotā Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administratīvajā teritorijā ne vēlāk
kā no attiecīgā gada 1.janvāra plkst.0.00.”.
7. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra lēmumā “Par
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”
(prot. Nr. 12, 3. §) pielikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra lēmumu “Par Siguldas Mākslu
skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.12, 3. §), apstiprināts
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojumu cenrādis. Ņemot vērā, ka Siguldas
pilsētas vidusskolai interešu izglītības nodarbības mākslā tiek īstenotas ne tikai 1., 2., 3.klasei,
nepieciešams precizēt minētā domes lēmuma cenrādi, apvienojot šīs nodarbības vienības zem viena
nosaukuma “Mākslu klašu interešu izglītības nodarbības”. Ar šiem precizējumiem pakalpojumu cenas
nemainās.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta
ceturtās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” 4. un 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada
15.augusta saistošo noteikumu Nr.25 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un
pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 3. un 6. punktu,
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, kas nosaka, ka ar pievienotās
vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās
izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī šiem izglītības pakalpojumiem cieši
saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta atzinumu (prot. Nr.3, 3. §) un
Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta atzinumu (prot.Nr.2, 7. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15.oktobra lēmuma “Par
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”
(prot. Nr.12, 3. §) pielikumā, izsakot pielikumu pievienotā redakcijā.
8. §
Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas priekšlikumu piešķirt ielas nosaukumu Vītolu iela un adreses tai piegulošām zemes
vienībām, dome konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija lēmumu “Par
detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā
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26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu”
(prot. Nr.10, 11.§) ir apstiprināts detālplānojums un nolemts, ka plānotajai ielai pēc tās izbūves ar
pašvaldības lēmumu jāpiešķir ielas nosaukums Vītolu iela;
2. saskaņā ar minēto detālplānojumu ielas veidošana plānota divās zemes vienībās, kas Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas ar kadastra apzīmējumiem: 8015 002 0313
un 8015 002 0314;
3. saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmas datiem (būvniecības lieta BIS-BL-105268-1416) iela
pieņemta ekspluatācijā 2021.gada 2.augustā;
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”
11.punktu pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, savukārt noteikumu 2.9.apakšpunktā ir
noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka, bet 2.10.apakšpunkts noteic, ka adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras atļauts
būvēt šo noteikumu 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētos objektus, savukārt noteikumu 18.1.apakspunktā
noteikts, ka pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu zemes vienību un ēku numurus piešķir šādā kārtībā:
ielās – no ielas sākuma augošā secībā, sākot numerāciju ar pirmajiem cipariem, virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali vai no galvenās ielas, laukuma, autoceļa. Ielas kreisajā pusē piešķir
nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu un 2.8., 2.10. un
18.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 5. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
piešķirt Vītolu ielas nosaukumu ielai, kas izbūvēta zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumiem: 8015 002 0313 un 8015 002 0314;
2.
piešķirt adreses zemes vienībām un ēkām, kas atrodas pie Vītolu ielas:
Veiktā
darbība Adresācijas
objekts Adresācijas
objekta Adresācijas
objekta
(adreses piešķiršana, (viensēta, ēka, apbūvei un, ja nepieciešams, ar jaunā adrese
maiņa,
tai
skaitā paredzēta
zemes to funkcionāli saistīto
adreses
pieraksta vienība un telpu grupa) objektu
kadastra
formas precizēšana,
apzīmējums, ja tāds ir
likvidēšana vai esošās
adreses saglabāšana)
Piešķiršana
Apbūvei
paredzēta 8015 002 0305
Vītolu iela 1, Sigulda,
zemes vienība
Siguldas nov., LV2150
Piešķiršana
Apbūvei
paredzēta 8015 002 0306
Vītolu iela 3, Sigulda,
zemes vienība
Siguldas nov., LVĒka
8015 002 0306 001
2150
1.
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Piešķiršana

Apbūvei
paredzēta 8015 002 0307
zemes vienība

Piešķiršana

Apbūvei
paredzēta 8015 002 0308
zemes vienība

Piešķiršana

Apbūvei
paredzēta 8015 002 0309
zemes vienība

Piešķiršana

Apbūvei
paredzēta 8015 002 0310
zemes vienība

Piešķiršana

Apbūvei
paredzēta 8015 002 0311
zemes vienība

Piešķiršana

Apbūvei
paredzēta 8015 002 0312
zemes vienība

Vītolu iela 5, Sigulda,
Siguldas nov., LV2150
Vītolu iela 7, Sigulda,
Siguldas nov., LV2150
Vītolu iela 2, Sigulda,
Siguldas nov., LV2150
Vītolu iela 4, Sigulda,
Siguldas nov., LV2150
Vītolu iela 6, Sigulda,
Siguldas nov., LV2150
Vītolu iela 8, Sigulda,
Siguldas nov., LV2150

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
9. §
Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 11. panta pirmo daļu, Pašvaldības
domes uzdevumi ir:
1) nodrošināt pašvaldības institūcijas ar tām civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā
noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu;
2) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu;
3) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu;
4) pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības domes un
pašvaldības institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai;
5) nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo
iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi;
6) savu iespēju robežās nodrošināt katastrofas pārvaldīšanā iesaistītajām valsts un pašvaldības
institūciju amatpersonām, juridiskajām un fiziskajām personām piemērotus darba un sadzīves
apstākļus;
7) piedalīties civilās aizsardzības mācībās un organizēt pašvaldības civilās aizsardzības mācības.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 11. panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības
domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā un nodrošina katastrofas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes,
ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas
koordinēšanu.
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 11. panta ceturtās daļas 3.
apakšpunktu pašvaldības domes priekšsēdētājs nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību
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institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām tiek izstrādāts un domei apstiprināšanai iesniegts
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekts.
Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības
plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4. punkts nosaka, kāda informācija iekļaujama Siguldas
novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānā.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto 2021.gada
1.jūlijā stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma, darbu uzsāk jaunais Siguldas novads, kura
sastāvā ir Siguldas pilsēta, Allažu pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Inčukalna pagasts,
Krimuldas pagasts un Mālpils pagasts, nepieciešams aktualizēt informāciju Siguldas novada sadarbības
teritorijas Civilās aizsardzības plānā.
Ievērojot minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, desmito daļu, 17.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru
un tajos iekļaujamo informāciju” 4. un 5.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 6. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
10. §
Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma un komisijas
sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmo daļu,
Pašvaldības domes uzdevumi ir:
1) nodrošināt pašvaldības institūcijas ar tām civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā
noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu;
2) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu;
3) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu;
4) pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības domes un
pašvaldības institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai;
5) nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo
iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi;
6) savu iespēju robežās nodrošināt katastrofas pārvaldīšanā iesaistītajām valsts un pašvaldības
institūciju amatpersonām, juridiskajām un fiziskajām personām piemērotus darba un sadzīves
apstākļus;
7) piedalīties civilās aizsardzības mācībās un organizēt pašvaldības civilās aizsardzības mācības.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības
domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā un nodrošina katastrofas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes,
ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas
koordinēšanu.
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Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta ceturtās daļas 1. un
2. apakšpunktu pašvaldības domes priekšsēdētājs nodrošina, ka tiek izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu saskaņots un pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas nolikums un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs.
Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” II. nodaļa nosaka Civilās aizsardzības komisijas
izveidošanas kārtību.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.
3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.4, 1.§.) (turpmāk – nolikums) domes priekšsēdētāja
(komisijas priekšsēdētājs) pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieki.
Ņemot vērā minēto, Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda domes
priekšsēdētāja vietnieki atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai.
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10. panta pirmās daļas 6.
punkta prasībām valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi ir norīkot Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta amatpersona darbam Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijā. Šī amatpersona ir Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja vietnieks.
Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” II. nodaļas prasībām izveidota Siguldas
novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta
noteikumu 7. punktu komisijas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no: Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta, Valsts policija Siguldas iecirkņa, AS “Gaso”, AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Sadales tīkli”,
AS “Augstsprieguma tīkls”, Pārtikas un veterinārais dienesta, Valsts meža dienesta, VUGD Rīgas
reģiona pārvalde 6. daļas, Zemessardzes 27. kājnieku bataljona, LVĢMC, SIA “Latvijas dzelzceļš”.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto 2021. gada
1. jūlijā stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma, darbu uzsāk jaunais Siguldas novads, kura
sastāvā ir Siguldas pilsēta, Allažu pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Inčukalna pagasts,
Krimuldas pagasts un Mālpils pagasts. Līdz ar to aktualizēts Siguldas novada sadarbības teritorijas
Civilās aizsardzības komisijas sastāvs un izstrādāts Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās
aizsardzības komisijas nolikums jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 18. punktu, Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta trešo daļu, ceturtās daļas 1. un 2. apakšpunktu, Ministru
kabineta 2017. gada 29. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijām” II. nodaļu, Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumu Nr.658
“Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4. un 5.punktu, kā
arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.2, 7. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

apstiprināt Siguldas novada sadarbības teritorijas civilā aizsardzības komisijas nolikumu
pielikumā pievienotajā redakcijā;
apstiprināt Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs – Uģis Mitrevics (Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs);
2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Linards Kumskis (Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks);
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2.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Līga Sausiņa (Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks);
2.4. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Uldis Millers (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes
Siguldas daļas komandieris);
2.5. komisijas loceklis – Vēsma Namiķe (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests);
2.6. komisijas loceklis – Mareks Stepens (Valsts policija Siguldas iecirknis );
2.7. komisijas loceklis – Indulis Andžāns (AS “Gaso”);
2.8. komisijas loceklis – Georgijs Kiseļovs (AS “Conexus Baltic Grid”);
2.9. komisijas loceklis – Kārlis Spoģis (AS “Sadales tīkli”);
2.10. komisijas loceklis – Māris Migla (AS “Augstsprieguma tīkls”);
2.11. komisijas loceklis – Mareks Samohvalovs ( Pārtikas un veterinārais dienests);
2.12. komisijas loceklis – Liena Eiduka komisijas locekļa Mareka Samohvalova prombūtnes
laikā (Pārtikas un veterinārais dienests);
2.13. komisijas loceklis – Jānis Lūsis (Valsts meža dienests);
2.14. komisijas loceklis – Kristaps Kalvāns (VUGD Rīgas reģiona pārvalde 6. daļa );
2.15. komisijas loceklis – Tālivaldis Skuja (Zemessardzes 27. kājnieku bataljons);
2.16. komisijas loceklis - Laura Krūmiņa (LVĢMC);
2.17. komisijas loceklis – Vitālijs Buglaks (VAS “Latvijas dzelzceļš”);
2.18. komisijas loceklis - Antoņina Kollegova komisijas locekļa Vitālija Buglaka prombūtnes
laikā (VAS “Latvijas dzelzceļš”).
11. §
Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas
sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktu, no 2021.gada
1.jūlija Siguldas novada pašvaldības teritorijā ietilpst Siguldas novads un bijušie Inčukalna, Krimuldas
un Mālpils novadi.
Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt likuma
“Par pašvaldībām” 61.panta otrā daļa paredz, ka darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka
atsevišķi likumi vai domes lēmumi, un darbam tajās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu maksā
no pašvaldības ieņēmumiem.
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2. punkts paredz, ka atsevišķu invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista vietējās
pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai republikas pilsētas
pašvaldība vai novada pašvaldība izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu aizsardzības
dienesta pārstāvi.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas nolikuma (prot. Nr.5, 31.§) 6.punktu ekspertu grupas sastāvu apstiprina Siguldas novada
pašvaldības dome.
Ir priekšlikums Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupu apstiprināt sekojošā sastāvā: Teritorijas attīstības pārvaldes galvenā lauku attīstības speciāliste
Ineta Eriksone, Teritorijas attīstības pārvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste vides un
energopārvaldības jautājumos Maija Kovāča, Allažu pagasta pārvaldes vadītāja Vija Vāvere, Mores
pagasta pārvaldes vadītāja Zenta Bite, lauksaimniecības konsultante Krimuldas un Lēdurgas pagastā
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Ināra Krasovska, Inčukalna pagasta pašvaldību ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs Arnis
Uzuliņš, Mālpils novada domes Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ineta Broka,
Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Zigmārs Bulavs (Valsts augu
aizsardzības dienesta 2021.gada 5.augusta vēstule Nr.26-3.9/11 par pārstāvja deleģēšanu invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupā).
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta otro daļu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2.un 3. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības
un sporta komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 8. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupu šādā sastāvā:
1.1. Ineta Eriksone - ekspertu grupas priekšsēdētāja;
1.2. Maija Kovāča – ekspertu grupas locekle;
1.3. Vija Vāvere – ekspertu grupas locekle;
1.4. Zenta Bite – ekspertu grupas locekle;
1.5. Ināra Krasovska – ekspertu grupas locekle;
1.6. Arnis Uzuliņš – ekspertu grupas loceklis;
1.7. Ineta Broka – ekspertu grupas locekle;
1.8. Zigmārs Bulavs – ekspertu grupas loceklis;
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu “Par
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 15.§).
12. §
Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūliju stājies 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.
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.jūlijā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 1.§). Noteikumu 15.punktā ir uzskaitītas komisijas,
kas izveidotas atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai, t.sk. Medību koordinācijas komisija.
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punkts noteic, ka Komisijas
sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta
dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku
apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz
četriem gadiem. Minēto noteikumu 7.punkts noteic, ka Komisijas darbu vada pašvaldības pārstāvis.
Siguldas novada pašvaldībā saņemta 2021.gada 22.jūlija Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās
virsmežniecības, reģ.Nr.90000057795, vēstule Nr.VM5.4-1/884 “Par pārstāvi medību koordinācijas
komisijā”, 2021.gada 23.jūlija Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes,
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reģ. Nr.90000794228, vēstule Nr.04.2-11/21/511-e “Par dalību komisijā”, 2021.gada 11.augusta
biedrības “Latvijas Zemnieku federācija”, reģ. Nr.40008028935, vēstule Nr.16/2021 “Par pārstāvja
deleģēšanu Pašvaldības medību koordinācijas komisijai”, 2021gada 12.augusta biedrības “Latvijas Meža
īpašnieku biedrība”, reģ. Nr.40008094521, vēstule Nr.1-5/21/33 “Par Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu”, 2021.gada 11.augusta biedrības “Latvijas Mednieku Asociācija”, reģ. Nr.5008051581,
vēstule “Par pārstāvja deleģēšanu Siguldas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā”.
Ar šīm vēstulēm Siguldas novada pašvaldība tiek informēta par deleģētajiem pārstāvjiem Siguldas
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvam.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro
daļu, Medību likuma 29.panta piekto un sesto daļu, Ministru Kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu
Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 2., 3. un 7.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 9. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās – 1 (U. Mitrevics), dome nolemj:
1.

2.

3.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem
šādā sastāvā:
1.1.komisijas priekšsēdētājs - Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos Andis Ozoliņš;
1.2.komisijas loceklis – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna
nodaļas mežzinis Jānis Lūsis;
1.3.komisijas loceklis – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksamniecības
pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Aigars Dābols;
1.4.komisijas loceklis – biedrības “Latvijas Mednieku Asociācija” biedrs Aivars Gailītis;
1.5.komisijas loceklis – biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” biedrs, Lēdurgas pagasta
zemnieku saimniecības “Saknītes” īpašniece Vineta Zalmane;
1.6.komisijas loceklis – biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” biedrs Guntars
Kampernovs;
atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra
lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva
apstiprināšanu” (prot.Nr.16, 4.§);
atzīt par spēku zaudējušu Inčukalna novada domes 2019.gada 19.jūnija lēmumu “Par
Inčukalna novada domes Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (prot.Nr.10, 28.§).

13. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi [A.S.], personas kods [personas kods] (turpmāk –
Iesniedzēja), iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 12.augustā ar Nr. A-8.1/26/836) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu viņas meitai [R.M.], personas kods [personas kods] (turpmāk – Bērns),
privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Saskaņā ar iesniegumā norādīto Bērns saņems pirmsskolas izglītības pakalpojumu biedrības
“Vangažu māmiņu klubs”, reģistrācijas Nr.40008193809, Smilšu iela 1-49, Vangaži, Inčukalna novads,
LV-2136, privātā pirmsskolas izglītības iestādē “Gregucis”, Parka ielā 2, Vangažos, Ropažu novadā.
Inčukalna pagasta izglītības iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, rindā Bērns
reģistrēts no 2020.gada 9.marta, kā arī Iesniedzēja un Bērns ir deklarēti Siguldas novadā.
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Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr. 4/2015 “Kārtība,
kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk –
Noteikumi) 43.punktu, pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz pārstāvja iesniegumu, ja bērna un pārstāvju
dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, bērns ir vismaz gadu reģistrēts rindā
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un pēc pieteikumā norādītā vēlamā
Izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika nav uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē. 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.
Noteikumu 45.punkts noteic, ka dome pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu, uz kuru pamatojoties, tiek slēgts līgums starp domi, pārstāvi un privāto izglītības iestādi par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu uz laiku, līdz bērns tiek
uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4. punktu, Noteikumu 43. un 45.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 8. §) un Finanšu komitejas 2021.gada
26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 8. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1.

2.

piešķirt [A.M.], personas kods [personas kods], līdzfinansējumu Inčukalna novada domes
apstiprinātā atbalsta apmērā meitas [R.S.], personas kods [personas kods], pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē;
slēgt līgumu ar [A.M.] un privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniedzēju par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no šī lēmuma
pieņemšanas dienas līdz dienai, kad viņas meita [R.M.] tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības
finansētā izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas dienā privātajam pirmsskolas izglītības
pakalpojumu sniedzējam nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

14. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi [K.J.], personas kods [personas kods] (turpmāk –
Iesniedzēja), iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 2.augustā ar Nr. A-8.1/17/526) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu viņas meitai [L.J.], personas kods [personas kods] (turpmāk – Bērns),
privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
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Saskaņā ar iesniegumā norādīto Bērns saņems pirmsskolas izglītības pakalpojumu biedrības
“Vangažu māmiņu klubs”, reģistrācijas Nr.40008193809, Smilšu iela 1-49, Vangaži, Ropažu novads,
LV-2136, privātā pirmsskolas izglītības iestādē “Gregucis”, Parka ielā 2, Vangažos, Ropažu novadā.
Inčukalna pagasta izglītības iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, rindā Bērns
reģistrēts no 2019.gada 3.septembra, kā arī Iesniedzēja un Bērns ir deklarēti Siguldas novadā.
Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr. 4/2015 “Kārtība,
kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk –
Noteikumi) 43.punktu, pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz pārstāvja iesniegumu, ja bērna un pārstāvju
dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, bērns ir vismaz gadu reģistrēts rindā
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un pēc pieteikumā norādītā vēlamā
Izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika nav uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē.
Noteikumu 45.punkts noteic, ka dome pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu, uz kuru pamatojoties, tiek slēgts līgums starp domi, pārstāvi un privāto izglītības iestādi par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu uz laiku, līdz bērns tiek
uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē.
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.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4. punktu, Noteikumu 43. un 45.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 9. §) un Finanšu komitejas 2021.gada
26,augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 9. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1.

3.

piešķirt [K.J.], personas kods [personas kods], līdzfinansējumu Inčukalna novada domes
apstiprinātā atbalsta apmērā meitas [L.J.], personas kods [personas kods], pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē;
slēgt līgumu ar [L.J.] un privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniedzēju par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu no šī lēmuma pieņemšanas
dienas līdz dienai, kad viņas meita [L.J.] tiek uzņemta attiecīgajā pašvaldības finansētā
izglītības iestādē, ja līguma slēgšanas dienā privātajam pirmsskolas izglītības pakalpojumu
sniedzējam nav nodokļu parādu Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

15. §
Par Siguldas Valsts ģimnāzijas pieaugušo izglītības apmācība programmas
“Gidu apmācība” īstenošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Gida pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā ir nepieciešami pakalpojumu sniedzēji, kuru
profesionalitāti apliecina dokuments par iegūto gida kvalifikāciju, zināšanām par gida pakalpojumu
sniegšanu, izglītību vai profesionālo pilnveidi, kā arī valodu zināšanas apliecinošs dokuments.
Kvalitatīvai gidu sagatavošanai ir būtiska gan esošo gidu kvalifikācijas celšana, jo laika gaitā Siguldas
novada tūrisma piedāvājums ir būtiski paplašinājies, kā arī, lai piesaistītu jaunus un talantīgus gidu
profesijas pārstāvjus. Siguldas novada tūrisma piedāvājumu papildinājis Latvijas mērogā nozīmīgs
tūrisma apskates objekts – Siguldas Jaunā pils, kā arī vietas, par kurām interesenti uzzina jaunveidotā
novada kontekstā – Lēdurgas dendroparks un citi jauninājumi, tostarp jauni tūrisma uzņēmēji, ēdināšanas
un viesmīlības jomas uzņēmēji, jauni vides objekti novadā, rekonstruētas būves, uzceltas jaunas
infrastruktūras celtnes u.tml. Kvalificētu gidu pieejamība ir svarīga novada tūrisma attīstīšanai, veicinot
gan novada atpazīstamību, gan uzņēmējdarbības vidi, tāpēc ir nepieciešamība pēc gidu apmācībām.
Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir nepieciešams iepazīstināt topošo un esošo gidu
auditoriju ar tūrisma objektiem un to saistīto informāciju jaunveidotā Siguldas novadā. Gidu apmācības
informatīvi ieskicēs tūrisma aktualitātes jaunajā Siguldas novadā un iedrošinās paplašināt teritoriju, kādā
tiek sniegti gida pakalpojumi.
Gidu apmācības paredz daudzpusīgu programmas saturu, kas ir orientēts tikai uz Siguldas novada
teritoriju, aptverot dažādu tēmu loku, kas ir ne tikai vēsturiskās zināšanas, bet arī kultūra, sporta attīstība
Siguldā, dabas aizsardzība, Siguldas novada aktīvās atpūtas piedāvājums un citas, tostarp gida profesijai
nepieciešamās kompetences, piemēram, starpkultūru komunikāciju, problēmsituāciju risināšanu un
stresa noturību, kā arī ekskursiju vadīšanu personām ar īpašajām vajadzībām un citas, kuras pēdējo gadu
laikā tik saturiski daudzpusīgi Siguldas novad neviens pakalpojumu sniedzējs nav nodrošinājis.
Siguldas novada Tūrisma informācijas centra piedāvātajos pakalpojumos, balstoties uz noslēgto
līgumu skaitu par gida pakalpojumu sniegšanu, vērojams ilgstošs gida pakalpojumu sniedzēju trūkums,
kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu un ekskursijas nodrošināšanai nav iespējams rezervēt gida
pakalpojumu. Siguldā strādājošie gidi, ar kuriem sadarbojas Siguldas Tūrisma informācijas centrs, ne
vienmēr ir pieejami konkrētajā rezervācijas datumā un laikā, jo ir aizņemti paralēlās nodarbēs (citos
darbos), jo ne visiem gids ir pamata profesija, kā arī ne visi gidi dzīvo Siguldā, tāpēc pakalpojumu
sniegšana mēdz būt atkarīga no pieejamā transporta vai citiem apstākļiem. Tāpat piebilstams, ka ilgstoši
strādājošie gidi ar laiku dodas pensijā vai maina profesionālo darbības jomu, ko pastiprina arī Covid-19
radītie ierobežojošie apstākļi, pārtraucot arī gida pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to Siguldas Tūrisma
informācijas centram pieejamā gidu datubāze (tie, ar kuriem noslēgti līgumi) ir maza un nedod plašas
iespējas izvēlei, kad tas ir nepieciešams.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par gida apmācību nepieciešamību, no 2021.gada 15.aprīļa līdz
5.maijam tika veikta aptauja, ar sekojošu rezultātu:
• atbildot uz jautājumu “Vai Jūs vēlētos piedalīties Siguldas novada gidu apmācībās?”, 48.7%
respondentu apstiprināja vēlmi piedalīties Siguldas novada gidu apmācības; 44.2% “drīzāk
jā”, savukārt 2.3% “drīzāk nē” un 4.7% atzīmēja atbildi “nē”;
• atbildot uz jautājumu “Vai Jūs piedalītos gidu apmācībās, ja tās norisinātos tiešsaistē?”
58.1% respondentu atbildēja “jā”, 32.6% “drīzāk jā”, 4.7% “drīzāk nē”, 4.7% “nē”;
• atbildot uz jautājumu “Kāda, Jūsuprāt, būtu pieņemama gidu apmācību dalības maksa, lai
Jūs šādās apmācībās piedalītos? (vairāki atbilžu varianti iespējami)”, 51.2% respondentu
atbildēja “25.00-50.00 EUR”, 23.3% “līdz 25.00 EUR”, 20.9% atbildēja “50.00100.00EUR”, bet pārējo respondentu atbildes sadalījās starp citiem atbilžu variantiem;
• atbildot uz jautājumu “Lūdzu, izvēlieties Jums piemērotāko laiku dalībai divu līdz trīs
mēnešu ilgām gidu apmācībām- tiešsaistē (vairāki atbilžu varianti iespējami)”, 34.9%
respondentu atbildēja variantu “oktobris-novembris-decembris”, 27.9% “septembrisoktobris-novembris”, 20.9% atbildēja “maijs-jūnijs-jūlijs”, bet pārējo respondentu atbildes
sadalījās starp citiem atbilžu variantiem..
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Balstoties uz iegūtajiem aptaujas rezultātiem, P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” izveidoja darba
uzdevumu potenciālajiem gida apmācību organizatoriem un laika posmā no 2021. gada 21. jūlija līdz 4.
augustam aicināja pieteikties pakalpojumu sniedzējus gida apmācību nodrošināšanai, kas beidzās bez
rezultāta, nesaņemot nevienu pieteikumu.
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam rīcības plānā uzdevuma
“Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi un popularitāti” īstenošanai plānotās rīcības ir:
Atbalsta pasākumi tūrisma jomas uzņēmējiem; Veicināt pašvaldības pārraudzībā neesošo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes pilnveidošanu; Nišu tūrisma attīstīšana (gardēžu, ūdens, veselības, kultūras
u.c.). Savukārt uzdevuma “Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību” īstenošanai viena
no plānotajām rīcībām ir: Starpnozaru sadarbības (izglītība, kultūra, tūrisms, sports u.c.) veidošana,
vienotu rīcību un kopīgu projektu izstrāde.
Ņemot vērā minēto un P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” un Siguldas Valsts ģimnāzijas
struktūrvienība - pieaugušo un tālākizglītības centrs “Lielo ģimnāzija” veikto tirgus izpēti, aptauju, kā
arī to ka ir būtiski radīt iespēju pilnveidot esošo gida pakalpojumu sniedzēju zināšanas, kā arī apmācīt
jaunus pakalpojumu sniedzējus, lai sniegtu ieguldījumu Siguldas novada tūrisma un uzņēmējdarbības
turpmākā attīstībā un sabiedrības informēšanā par nozīmīgiem objektiem novadā, un lai nodrošinātu gidu
apmācību pieejamību Siguldas novadā, , ir izstrādāts gida apmācību programmas saturs.
Ņemot vērā valstī mainīgos epidemioloģiskos apstākļus, gidu apmācības tiek plānotas, galvenokārt,
attālinātā režīmā – izmantojot tiešsaistes komunikācijas platformas, tādejādi piedāvājot apgūt
nepieciešamās zināšanas neatkarīgi no ārējiem apstākļiem.
Lai nodrošinātu Siguldas Valsts ģimnāzijas struktūrvienības - pieaugušo un tālākizglītības centra
“Lielo ģimnāzija” organizēto pieaugušo izglītības apmācība programmas “Gidu apmācība” īstenošanu,
ir nepieciešams apstiprināt Siguldas Valsts ģimnāzijas pieaugušo izglītības apmācība programmas “Gidu
apmācība” dalībniekiem dalības maksu.
Saskaņā ar Tūrisma likuma 8.panta 3., 5., 6.punktu pašvaldības tūrisma jomā saskaņā ar teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību un
iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām; veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā; veicina un attīsta
labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto, piekto un desmito punktu
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību ((..) organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību (..) un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla
palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Saskaņā
ar minētā likuma 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 14.punkta g)apakšpunktu funkciju izpildes
nodrošināšanai tika dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas (..);
kā arī noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par pakalpojumiem.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4., 5. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 23.punktu, Tūrisma likuma
8.panta 3., 5., 6.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 7. § ) un Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.2, 10. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

atbalstīt Siguldas Valsts ģimnāzijas struktūrvienības pieaugušo un tālākizglītības centra
“Lielo ģimnāzija” pieaugušo izglītības apmācības programmas “Gidu apmācība” īstenošanu;
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2.
3.

noteikt dalības maksu pieaugušo izglītības apmācības programmā “Gidu apmācība” vienam
dalībniekam 60,50 EUR ar PVN (sešdesmit euro un 50 centi);
paredzēt Siguldas Valsts ģimnāzijas struktūrvienības- pieaugušo un tālākizglītības centra
“Lielo ģimnāzija” organizēto pieaugušo izglītības apmācība programmas “Gidu apmācība”
īstenošanas izdevumiem kopējo finansējumu 3397.54 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit
septiņi euro un 54 centi)Siguldas Valsts ģimnāzijas 2021.gada budžetā.

16. §
Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.6
“Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” nolikums” atzīšanu par
spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 2021.gada 4.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.2, 3. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo
noteikumu Nr.6 “Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” nolikums”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” pielikumā pievienotajā redakcijā;
saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.

17. §
Par dotāciju ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Laurenču sākumskolas izglītojamiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
2021.gada 9.jūnijā Siguldas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu par ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanu Laurenču sākumskolā, Laurenču ielā 7 un Puķu ielā 2, Siguldā saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju un ēdiena piegādi, gadījumā, ja skolēnu mācības objektīvu iemeslu dēļ tiek organizētas citā
vietā Siguldas pilsētā. Iepirkuma uzvarētāja piedāvāta cena par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju 1.–
6.klašu ir 1,65 euro, neieskaitot PVN. Ar PVN ir 2,00 euro. Izglītojamiem ēdināšanas pakalpojuma
maksa par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju citās Siguldas pilsētas izglītības iestādēs 5 - 12.klasēm
ir 1,55 euro ar PVN, savukārt 1. - 4.klasēm – 1,42 euro.
Izglītības likuma 59.panta 3.1daļa noteic, ka “to izglītojamo ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs
klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no valsts budžeta Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā,
kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts
izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā
ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts”.
Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3.punkts noteic, ka valsts budžeta
līdzekļu apmērs izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksai 1.-4.klašu grupās vienam izglītojamam
pašvaldību izglītības iestādēs ir 0,71 euro dienā. Minēto noteikumu 8.punkts noteic, ka “ja izglītības
iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7.,
8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai”.
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Lai neveidotos situācija, ka Siguldas pilsētas teritorijā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem
par kompleksajām pusdienām izglītības iestādēs tiek piemērotas dažādas maksas, Izglītības pārvalde
izsaka priekšlikumu Laurenču sākumskolā par kompleksajām pusdienām maksu nodrošināt tādu pašu,
kāda tiek nodrošināta pārējās Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, starpību starp pakalpojuma
sniedzēja piedāvāto maksu un maksu kāda noteikta pārējās izglītības iestādēs sedzot no pašvaldības
budžeta, ja nav neizmantoti valsts budžeta līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 8.punktu. Tātad starpība, kas jādotē pašvaldībai 1.4.klašu izglītojamo ēdināšanai ir 1,29 euro. Savukārt 5. un 6.klases izglītojamiem – 0,45 euro.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktā
noteikto pašvaldības pienākumu noteikt “(..) tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz
pašvaldība”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikto “pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu un 59.panta 3. 1 daļu,
Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. un 8.punktu, Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 2 .§) un Finanšu komitejas
2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 11. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.

daļēji dotēt no pašvaldības budžeta Laurenču sākumskolas izglītojamiem komplekso pusdienu
porcijas šādā apjomā:
1.1. 1. - 4.klases izglītojamiem par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju – 1,29 euro (ar
PVN);
1.2. 5. un 6.klases izglītojamiem par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju – 0,45 euro (ar
PVN), ja nav neizmantoti valsts budžeta līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai saskaņā
ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
8.punktu;
līdzekļus komplekso pusdienu dotēšanai paredzēt no Laurenču sākumskolas budžeta;
pašvaldības dotācijas apmēru pārskaitīt Laurenču sākumskolas ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējam atbilstoši nodrošinātajam pakalpojuma apjomam.

18. §
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
Mālpils vidusskolā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot jautājumu par audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas novada, Mālpils pagasta
izglītības iestādē “Mālpils vidusskola”, juridiskā adrese – Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas
novads, ir jāpieņem lēmums par izglītības iestādē “Mālpils vidusskola” ēdināšanas telpu iznomāšanu
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un jānosaka šo telpu iekārtu un inventāra nomas maksas apmērs.
Ņemot vērā minēto, dome konstatē:
1. Atbilstoši iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas novada izglītības iestādēs”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2019/08/IZŅĒMUMS) rezultātiem, 2019.gada 25.novembrī starp
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Siguldas novada pašvaldību un SIA “Aniva” noslēgts līgumu Nr.4.3-6.2/2019/1239 (turpmāk –
Iepirkuma līgums) par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas pilsētas vidusskolā. Pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma Pārejas noteikumu 6.punktu Mālpils pagasts no
2021.gada 1.jūlija ietilpst Siguldas novada pašvaldības sastāvā līdz ar to Siguldas novada pašvaldība
ir Mālpils novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Lai
nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Siguldas
novadā, nepieciešams veikt grozījumus 2019.gada 25.novembrī starp Siguldas novada pašvaldību un
SIA “Aniva” noslēgtajā Iepirkuma līgumā Nr.4.3-6.2/2019/1239, noslēdzot vienošanos un telpu
nomas līgumu.
2. Siguldas novada, Mālpils pagasta izglītības iestādē “Mālpils vidusskola” iznomājamās telpas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numurs telpu plānā Platība (m2)
Nosaukums
Kafejnīca
20
39,3
Palīgtelpa
22
15,2
Trauku mazgātuve
23
19
Virtuve
24
77,3
Tualete
25
1,1
Tualete
26
0,8
Gaitenis
27
2,2
Dušas telpa
28
0,8
Palīgtelpa
29
8,4
Kopā
164,1

3. saskaņā ar 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (prot.Nr.11, 5.§) 6.5. punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2. nodaļas
normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31. punktu, ja
iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota
publiska pieejamība un 12. punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem
iznomātājs. Noteikumu 83. punkts noteic, ka ja nekustamu mantu iznomā šo noteikumu 6.5.
apakšpunktā minētajā gadījumā, iznomātājs nomas objekta nosacīto nomas maksu izraudzītā
pretendenta darbības nodrošināšanai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu. Šīs nodaļas 69.
punkts noteic, ka nomas maksu un papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram,
elektroenerģija, siltumapgāde, ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu
iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 5. §) un
Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 12. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

līdz 2022.gada 31.maijam SIA “Aniva” iznomāt Siguldas novada, Mālpils pagasta izglītības
iestādē “Mālpils vidusskola” Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā telpas ar
virtuvi un palīgtelpām 164,1 m2 platībā, kopā ar tajās esošajām iekārtām un inventāru;
27

2.

3.
4.
5.

6.

noteikt nomas maksu par telpu, iekārtu, inventāra nomu Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā,
Siguldas novadā audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada, Mālpils
pagasta izglītības iestādē “Mālpils vidusskola” 0,78 euro un PVN par vienu kvadrātmetru
mēnesī, (nomas maksa precizējama pēc Koncesijas resursu (pamatojoties uz Mālpils novada
domes 2009.gada 4.augusta Koncesiju līgumu ar SIA “Aniva”) nodošanas pašvaldībai un
Finanšu pārvaldes aprēķinu veikšanas);
noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai, kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā
ar kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un atkritumu
apsaimniekotāju noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši nomnieka
radīto un izvesto atkritumu apjomam mēnesī, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto
rēķinu;
noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par
mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
izglītības iestādē.

19. §
Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai
pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot jautājumu par audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas novada, Mālpils pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”, juridiskā adrese – Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils pagasts,
Siguldas novads, ir jāpieņem lēmums par pirmskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” ēdināšanas telpu
iznomāšanu un jānosaka šo telpu iekārtu un inventāra nomas maksas apmērs. Ņemot vērā minēto, dome
konstatē:
1. Atbilstoši iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Siguldas novada izglītības iestādēs”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2019/08/IZŅĒMUMS) rezultātiem, 2019.gada 25.novembrī
starp Siguldas novada pašvaldību un SIA “Aniva” noslēgts līgumu Nr.4.3-6.2/2019/1238 (turpmāk
– Iepirkuma līgums) par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas Valsts ģimnāzijā, Allažu
pamatskolā un ēdiena piegādi Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām. Pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma Pārejas noteikumu 6.punktu Mālpils pagasts no
2021.gada 1.jūlija ietilpst Siguldas novada pašvaldības sastāvā līdz ar to Siguldas novada
pašvaldība ir Mālpils novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja. Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils pirmsskolas izglītības
iestādē “Māllēpīte”, Jaunā iela 3, Mālpilī, Siguldas novadā, nepieciešams veikt grozījumus
2019.gada 25.novembrī starp Siguldas novada pašvaldību un SIA “Aniva” noslēgtajā Iepirkuma
līgumā Nr.4.3-6.2/2019/1238, noslēdzot vienošanos un telpu nomas līgumu.
2. Siguldas novada, Mālpils pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” iznomājamās telpas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Nosaukums
Trauku mazgātuve
Virtuve
Gaitenis
Vējtveris
Noliktava

Numurs telpu plānā Platība (m2)
5
12,3
8
43,6
9
4,3
10
1,9
11
10,9
28

6.
7.
8.
9.

Noliktava
Dušas telpa
Tualete
Atpūtas telpa/ģērbtuve

12
16
17
18
Kopā

8,7
1,9
1,1
6,6
91,3

3. saskaņā ar 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.5. punktu, kas noteic, ka šo noteikumu 2. nodaļas normas var nepiemērot,
izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30., 31. punktu, ja iznomā nomas objektu, kas
nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas iestādēs, tai
skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība un 12.
punktu, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Noteikumu 83.
punkts noteic, ka ja nekustamu mantu iznomā šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētajā gadījumā,
iznomātājs nomas objekta nosacīto nomas maksu izraudzītā pretendenta darbības nodrošināšanai
nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu. Šīs nodaļas 69. punkts noteic, ka nomas maksu un
papildu maksājumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (piemēram, elektroenerģija, siltumapgāde,
ūdensapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas
saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 6.5.apakšpunktu, 12., 83.punktu un 3.nodaļu, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 6 .§) un
Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 13.§), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

līdz 2022.gada 31.augustam SIA “ANIVA” iznomāt Siguldas novada, Mālpils pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas
novadā telpas ar virtuvi un palīgtelpām 91,3 m2 platībā, kopā ar tajās esošajām iekārtām un
inventāru;
noteikt nomas maksu par telpu, iekārtu, inventāra nomu Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils pagastā,
Siguldas novadā audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada, Mālpils
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” 1,20 euro un PVN par vienu kvadrātmetru
mēnesī, (nomas maksa precizējama pēc Koncesijas resursu (pamatojoties uz Mālpils novada
domes 2009.gada 4.augusta Koncesiju līgumu ar SIA “Aniva” nodošanas pašvaldībai un
Finanšu pārvaldes aprēķinu veikšanas);
noteikt, ka maksa par apkuri tiek aprēķināta proporcionāli iznomāto telpu platībai, kurās tiek
nodrošināta apkure, saskaņā ar siltumenerģijas piegādātāja tarifiem;
noteikt, ka maksu par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā
ar kontrolskaitītājiem un spēkā esošajiem piegādātāja tarifiem;
noteikt, ka par atkritumu izvešanu samaksa tiek noteikta saskaņā ar nomnieka un atkritumu
apsaimniekotāju noslēgto vienošanos – atkritumu izvešanas maksājumi atbilstoši nomnieka
radīto un izvesto atkritumu apjomam mēnesī, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto
rēķinu;
noteikt, ka šī lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā minēto maksājumu nomnieks maksā par
mēnešiem, kad atbilstoši iepirkuma līgumam jānodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
izglītības iestādē.
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20. §
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 juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augustā pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada
veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju”, ar kuru no ir
uzsākta bijušā Siguldas novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada un Mālpils novada pašvaldību
administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizācija apvienošanas kārtībā. Minēto lēmumu
nepieciešams papildināt ar iestādēm, kurām tiks pievienoti sporta centri.
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, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 14. §), atklāti balsojot ar 16 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
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. papildināt lēmuma 1. punktu ar šādiem apakšpunktiem:
“1.27. Mālpils vidusskola;
1.28. Inčukalna pamatskola;
1.29. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola;
1.30. Krimuldas vidusskola”;
2. papildināt lēmuma 2. punktu ar šādiem apakšpunktiem:
“2.2.10. Mālpils vidusskola, kuras sastāvā ir:
2.2.10.1. Mālpils sporta centrs;
2.2.11. Inčukalna pamatskola, kuras sastāvā ir:
2.2.11.1. Inčukalna sporta centrs;
2.2.12. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, kuras sastāvā ir:
2.2.12.1. Lēdurgas sporta centrs, kura sastāvā ir:
2.2.12.1.1. Sporta un atpūtas centrs “Namiņš”;
2.2.13. Krimuldas vidusskola, kuras sastāvā ir:
2.2.13.1. Krimuldas sporta centrs.”
3. aizstāt lēmuma 7.punktā datumu “30.septembrim” ar datumu “31.oktobrim”.

30

21. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par statusa “Siguldas novada
pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 1. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

apstiprināt saistošos noteikumus “ Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras
aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu”;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

22. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu privātām
vispārējām pamatizglītības un vispārējām vidējām izglītības iestādēm” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kā arī
ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 12. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 15. §), atklāti
balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par līdzfinansējumu
privātām vispārējām pamatizglītības un vispārējām vidējās izglītības iestādēm”;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

23. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras
un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 10. §) un Finanšu komitejas
2021. gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.2, 16 .§), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
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L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un
pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
pielikumā pievienotajā redakcijā;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

24. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada
pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos
izmantošanu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija noteikumu Nr.414
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 17.un 18.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 13.§) un Finanšu komitejas
2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 17. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus
par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” pielikumā
pievienotajā redakcijā;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

25. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 4.§) un Finanšu komitejas
2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 18. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas
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2.

novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” pielikumā pievienotajā
redakcijā;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

26. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada Kultūras centrs” direktora iecelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4. §), ievērojot Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr. A-3.1/4/19 “Par darbinieku
izvērtēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā”, ar kuru ir izveidota reorganizācija komisija un noteikti
izvērtēšanas kritēriji, kā arī ievērojot reorganizācijas komisijas darbinieku izvērtēšanas atzinumu un
ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 15. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

iecelt Jolantu Borīti par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras
centrs” direktori no 2021. gada 1. oktobra;
uzdot J. Borītei līdz 2021. gada 31. augustam nodrošināt Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada Kultūras centrs” darbības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu un parakstīšanu personāla jautājumos Darba likumā noteikto darba devēja
pienākumu izpildei, ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augustā
apstiprināto pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” amatu sarakstu un
ievērojot reorganizācijas komisijas sagatavoto atzinumu par pašvaldībā ietilpstošo bijušo
pašvaldību attiecīgo iestāžu/struktūrvienību darbinieku izvērtēšanas rezultātu.

27. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada bibliotēka” direktora iecelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4. §), ievērojot Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr. A-3.1/4/19 “Par darbinieku
izvērtēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā”, ar kuru ir izveidota reorganizācija komisija un noteikti
izvērtēšanas kritēriji, kā arī ievērojot reorganizācijas komisijas darbinieku izvērtēšanas atzinumu un
ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 16. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

iecelt Jeļenu Ozoliņu par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada bibliotēka”
direktori no 2021.gada 1.oktobra;
uzdot J. Ozoliņai līdz 2021.gada 31.augustam nodrošināt Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada bibliotēka” darbības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un
parakstīšanu personāla jautājumos Darba likumā noteikto darba devēja pienākumu izpildei,
ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augustā apstiprināto pašvaldības
iestādes “Siguldas novada bibliotēka” amatu sarakstu un ievērojot reorganizācijas komisijas
sagatavoto atzinumu par pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību attiecīgo
iestāžu/struktūrvienību darbinieku izvērtēšanas rezultātu.

28. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” vadītāja iecelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā
pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta
lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 4. §), ievērojot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2021.gada
17.augusta rīkojumu Nr. A-3.1/4/19 “Par darbinieku izvērtēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā”
ar kuru ir izveidota reorganizācija komisija un noteikti izvērtēšanas kritēriji, kā arī ievērojot
reorganizācijas komisijas darbinieku izvērtēšanas atzinumu un Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 10. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju iecelt Initu Vīganti par Siguldas novada pašvaldības
iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” vadītāju no 2021.gada 1.oktobra;
uzdot I. Vīgantei līdz 2021.gada 31.augustam nodrošināt Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” darbības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu un parakstīšanu personāla jautājumos Darba likumā noteikto darba devēja
pienākumu izpildei, ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augustā
apstiprināto pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” amatu sarakstu un
ievērojot reorganizācijas komisijas sagatavoto atzinumu par pašvaldībā ietilpstošo bijušo
pašvaldību attiecīgo iestāžu/struktūrvienību darbinieku izvērtēšanas rezultātu.

29. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada Pašvaldības policija” priekšnieka iecelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, likuma “Par
policiju” 21.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības policijas priekšnieku pieņem darbā, ja saņemta
Iekšlietu ministra rakstveida piekrišana, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta
lēmumu (prot. Nr.6, 4. §) “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu”, ievērojot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2021.gada
17.augusta rīkojumu Nr. A-3.1/4/19 “Par darbinieku izvērtēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā”
ar kuru ir izveidota reorganizācija komisija un noteikti izvērtēšanas kritēriji, kā arī ievērojot
reorganizācijas komisijas darbinieku izvērtēšanas atzinumu un Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 11. §) atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

iecelt Māri Riekstiņu par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Pašvaldības
policija” priekšnieku no 2021.gada 1.oktobra, ja saņemta Iekšlietu ministra rakstveida
piekrišana;
uzdot M. Riekstiņam līdz 2021.gada 31.augustam nodrošināt Siguldas novada pašvaldības
iestādes “Siguldas novada Pašvaldības policija” darbības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu un parakstīšanu personāla jautājumos Darba likumā noteikto darba devēja
pienākumu izpildei, ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augustā
apstiprināto pašvaldības iestādes “Siguldas novada Pašvaldības policija” amatu sarakstu un
ievērojot reorganizācijas komisijas sagatavoto atzinumu par pašvaldībā ietilpstošo bijušo
pašvaldību attiecīgo iestāžu/struktūrvienību darbinieku izvērtēšanas rezultātu.

30. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes
“Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4.§), ievērojot Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr. A-3.1/4/19 “Par darbinieku
izvērtēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā” ar kuru ir izveidota reorganizācija komisija un noteikti
izvērtēšanas kritēriji, kā arī ievērojot reorganizācijas komisijas darbinieku izvērtēšanas atzinumu un
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 25. augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 5. §), atklāti
balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

iecelt Kristīni Freibergu par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada
pašvaldības Sociālais dienests” vadītāju no 2021. gada 1. oktobra;
uzdot K. Freibergai līdz 2021. gada 31. augustam nodrošināt Siguldas novada pašvaldības
iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests” darbības uzsākšanai nepieciešamo
dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu personāla jautājumos Darba likumā noteikto darba
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devēja pienākumu izpildei, ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada
12.augustā apstiprināto pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests”
amatu sarakstu un ievērojot reorganizācijas komisijas sagatavoto atzinumu par pašvaldībā
ietilpstošo bijušo pašvaldību attiecīgo iestāžu/struktūrvienību darbinieku izvērtēšanas
rezultātu.
31. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs”
vadītāja iecelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, ievērojot Siguldas
novada pašvaldības izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2021. gada 17. augusta rīkojumu Nr. A-3.1/4/19
“Par darbinieku izvērtēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā” ar kuru ir izveidota reorganizācija
komisija un noteikti izvērtēšanas kritēriji, kā arī ievērojot reorganizācijas komisijas darbinieku
izvērtēšanas atzinumu un Sociālo un veselības komitejas 2021. gada 25. augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 4. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.

3.

iecelt Olgu Volosatovu par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada
pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” vadītāju no 2021.gada 1.novembra;
uzdot O. Volosatovai izstrādāt un līdz 2021.gada 10.septembrim iesniegt Siguldas novada
pašvaldībā iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstu un
amatu aprakstus;
pēc domes lēmuma pieņemšanas par iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centrs” amatu saraksta apstiprināšanas, uzdot O. Volosatovai nodrošināt Siguldas novada
pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” darbības
uzsākšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu personāla jautājumos
Darba likumā noteikto darba devēja pienākumu izpildei, ievērojot Siguldas novada
pašvaldības domes apstiprināto pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās
aprūpes centrs” amatu sarakstu un ievērojot reorganizācijas komisijas sagatavoto atzinumu par
pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību attiecīgo iestāžu/struktūrvienību darbinieku
izvērtēšanas rezultātu.

32. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot sertificētas zemes ierīkotāja [E.K.], sert. Nr.AA0134, izstrādāto, 2021.gada 14.maijā ar
drošu elektronisko parakstu parakstīto zemes ierīcības projektu, kas Siguldas novada pašvaldībā
reģistrēts ar Nr. ND/3-4.1/21/SJ-254, par nekustamajā īpašumā Atmodas iela 23, Inčukalns, Inčukalna
pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 006 0119, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0119 Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadali četrās zemes
vienībās, dome konstatē:
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Nekustamais īpašums Atmodas iela 23, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr. 8064 006 0119, sastāv no vienas zemes vienības 0.8908 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0119. Zemes vienība nav apbūvēta.
Piekļūšana īpašumam nodrošināta no pašvaldības īpašumā esošām ielām – Atmodas iela un
Smilšu iela.
Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0119
visā platībā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLMK- 0601).
- 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 īpašnieka SIA “Numbero”, reģ.Nr.54103115431, Linarda
Laicena iela 9-95, Valmiera, 16.03.2021. iesniegumam, Inčukalna novada pašvaldība izsniedza
nosacījumus Nr. 4/2021, 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.
apakšpunktam, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Saskaņā ar iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, Ministru
kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 15. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 12.§), atklāti
balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
-

1.

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja [E.K.] (sertifikāts Nr. AA-0134) 2021.gada 14.maijā
plkst. 13:52:32 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu ar 2021.gada 28.maijā
plkst. 11:43:53 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projekta grafisko daļu
nekustamā īpašuma Atmodas iela 23, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

kadastra Nr. 8064 006 0119, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006
0119 sadalei četrās zemes vienībās.
Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1333,
platība - 0.1273ha, piešķirt adresi Smilšu iela 29, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1334,
platība - 0.4263ha, piešķirt adresi Smilšu iela 27, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiIndividuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1335,
platība - 0.1702ha, piešķirt adresi Smilšu iela 25, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.4 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1336,
platība - 0.1670ha, piešķirt adresi Atmodas iela 21, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
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 pašvaldības Inčukalna Būvvaldei par noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Lēmumu nosūtīt:
9.1. Iesnieguma iesniedzējam [E.K.] - [e-pasts]
9.2. 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.
33. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas [J.B.], sert. Nr.AA0163, izstrādāto, 2021.gada 21.jūlijā ar
drošu elektronisko parakstu parakstīto zemes ierīcības projektu, kas Siguldas novada pašvaldībā
reģistrēts ar Nr. A-3.10/4/294, par nekustamajā īpašumā “Mārtiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 006 0425, ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
8064 006 0425 un 8064 006 0720 Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadali astoņās zemes
vienībās, dome konstatē:
- Nekustamais īpašums “Mārtiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr. 8064 006 0425, sastāv no divām zemes vienībām: 1,9000 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8064 006 0425 un 0,6001 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0720 .
Zemes vienības nav apbūvētas.
Piekļūšana īpašumam nodrošināta no pašvaldības īpašumā esošām ielām – Zvaigžņu iela un
Avotu iela.
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Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0425
un 8064 006 0720 visā platībā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK- 0101).
- 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 īpašnieka SIA “M Bergs”, reģ.Nr.40003574839, Atmodas
iela 16-1, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., 06.03.2021. iesniegumam, Inčukalna
novada pašvaldība (tagad – Siguldas novada pašvaldība) izsniedza nosacījumus Nr. 2/2021,
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. 698 “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.
apakšpunktam, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Saskaņā ar iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu,
Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 15. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 13. §), atklāti
balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotājas [J.B.] (sertifikāts Nr. AA-0163) 2021. gada 21. jūlijā
plkst. 11:56:02 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projektu ar 2021. gada 21. jūlijā
plkst. 11:56:34 EEST elektroniski parakstīto zemes ierīcības projekta grafisko daļu
nekustamā īpašuma “Mārtiņi”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr. 8064 006 0425, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0425
sadalei četrās zemes vienībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0720
sadalei četrās zemes vienībās.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1337,
platība – 1,45ha, piešķirt adresi Avotu iela 5, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLMK- 0101).
Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1338,
platība - 0.15ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 18, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1339,
platība - 0.15ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 16, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.4 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1340,
platība - 0.15ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 14, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.5 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1341,
platība - 0.15ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 35, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.6 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1342,
platība - 0.1501ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 33, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov.
un zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.7 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1343,
platība - 0.15ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 31, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
Projektētajai zemes vienībai Nr.8 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8064 006 1344,
platība - 0.15ha, piešķirt adresi Zvaigžņu iela 29, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov. un
zemes vienībai visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK- 0601).
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 pašvaldības Inčukalna Būvvaldei par noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi informēt Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Lēmumu nosūtīt:
13.1. Iesnieguma iesniedzējai [J.B] – [e-pasts]
13.2. 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.
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34. §
Par atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas
Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra” iesniegusi projekta
pieteikumu “Siguldas Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA” Valsts Kultūrkapitāla fonds (turpmāk
VKKF) izsludinātajā regulāro projektu konkursā, lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību.
Siguldas Jaunās pils pirmajā muzikālo salonvakaru sezonā, ar augstvērtīgu muzikālu piedāvājumu gatavojot jaunas un oriģinālas koncertprogrammas, uzvedumus un muzikālus dzejas lasījumus, plānots
iepazīstināt sabiedrību ar atjaunotajām pils telpām un topošo kultūras un izglītības piedāvājumu jaunajā
kultūtelpā. Jauno koncertsezonu plānots uzsākt ar virkni Latvijā atzītu mūziķu. VKKF finansējums piesaistīts
tādiem māksliniekiem kā pianists Toms Juhņēvičs tandēmā ar Andri Buli un Xylem Trio dalībnieki
(Oskars un Raimonds Pertauski, Rihards Zaļupe).
Siguldas Jaunā pils ir saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda lēmumu Nr. Nr. 2021-2-MDM124 par
projekta pieteikuma apstiprināšanu, ar kuru projekta pieteikums ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.
Projektam ar kopējo summu 4200.00 euro (četru tūkstoši divi simti euro, 00 centi) piešķirtais
finansējums ir 2000 euro (divi tūkstoši euro), no kura izlietojums ir plānots 2021. gadā. Projekta
īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31. decembrim. Siguldas Jaunās pils
pamatmērķis ir izveidot jaunu kultūras platformu, kurā izglītot kultūras patērētāju un radīt novatoriskus
pasākumus ar salonkoncertu formātu palīdzību.
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiska mērķa
uzdevuma “Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās rīcības ir:
izstrādāt eksportspējīgus kultūras pasākumu piedāvājumus, radīt platformu jaunu kultūras produktu un
piedāvājumu radīšanai, attīstīšanai; sniegt atbalstu kultūras organizāciju un radošo industriju darbībai ar
mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un pieejamību.
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam uzdevuma “Nodrošināt
daudzveidīgu, radošu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās rīcības ir: četru kultūras
gadalaiku koncepta īstenošana, profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 19. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav dome
nolemj:
1.
2.

atbalstīt pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” dalību Valsts kultūrkapitāla
projektu konkursā ar projektu “Siguldas Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA”;
atbildīgo par projekta realizāciju, vadīšanu un uzraudzību noteikt pašvaldības aģentūras
“Siguldas Attīstības aģentūra” kultūras projektu vadītāju Juri Lisenko.

35. §
Par līdzfinansējuma maksu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”“
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par līdzfinansējuma
maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
apstiprinātas līdzfinansējuma maksas Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
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iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” par profesionālās ievirzes
izglītības programmas apguvi. Lai piemērojamās maksas varētu attiecināt arī uz jaunveidotā Siguldas
novadā deklarēto audzēķnu ģimenēm, nepieciešams paredzēt, ka pieminētā lēmuma izpratnē ar Siguldas
novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pielikuma 36.punktam.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g apakšpunktu, Izglītības likuma 12.panta otrā prim viens daļu, Siguldas novada pašvaldības
domes 2018.gada 14.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 5.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības,
kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 18. §) un Finanšu
komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 20. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra lēmuma “Par
līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs” (prot. Nr.16, 9.§) izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas
novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma
36.punktam.
36. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un “Sociālās aprūpes māja “Gauja”“
reorganizāciju” (prot.Nr.6, 6. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome ar 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprinājusi saistošos
noteikumus Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 1.§), 8. punktā nosakot, ka
pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības pakļautībā ir Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests un Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs. Iestādi “Sociālais dienests” paredzēts
izveidot uz Mālpils sociālā dienesta, Inčukalna novada pašvaldības Sociālā dienesta, Krimuldas novada
Sociālā dienesta un Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta bāzes apvienošanas rezultātā. Savukārt
iestādi “Sociālās aprūpes centrs” paredzēts izveidot uz Mālpils sociālās aprūpes centra, aģentūras
“Sociālās aprūpes māja “Gauja”’”, ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu “Pēterupe” un “Gaismiņas”, veco
ļaužu nama “Krimulda” bāzes apvienošanas rezultātā.
Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam un
struktūrai Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu “Par
pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un “Sociālās aprūpes māja “Gauja”“ reorganizāciju”
(prot. Nr.6, 6. §) (turpmāk- Lēmums), nolemjot pievieno to funkcijas Siguldas novada pašvaldības
radniecīgajām iestādēm, proti, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas funkciju - Siguldas novada
pašvaldības Sociālās aprūpes centram, savukārt sociālās palīdzības funkciju - Siguldas novada
pašvaldības Sociālajam dienestam.
Atbilstoši Lēmuma lemjošās daļas 1. un 2.punktam iestāžu aģentūras “Mālpils sociālais dienests”
un aģentūras “Sociālās aprūpes māja “Gauja” reorganizāciju noteikts veikt līdz 2021.gada
30.septembrim, savukārt funkciju pārņemšanu ar 2021.gada 1.oktobri.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un
“Sociālās aprūpes māja “Gauja” reorganizācijas procesu, atbilstoši tiesību normās noteiktajam,
konstatēts, ka nepieciešams pagarināt noteikto reorganizācijas un funkciju pārņemšanas termiņus.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas pirmo punktu, kas noteic, ka “publiska persona (..) rīkojas ar
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu
līdzekļu un mantas izlietojumu”, 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, Publisko aģentūru likuma 19.pantu, kā arī ņemot vērā Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 3.§) un Finanšu
komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 21. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un “Sociālās aprūpes māja “Gauja”“
reorganizāciju” (prot.Nr.6, 6.§), izsakot nolemjošās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:
“ 1. līdz 2021.gada 31.oktobrim reorganizēt:
1.1. pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001737947, sadalot tās
funkcijas starp Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu un Sociālās aprūpes centru;
1.2. pašvaldības aģentūru “Sociālās aprūpes māja “Gauja”, reģistrācijas Nr. 90001818186,
nododot tās funkcijas Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram;
2. noteikt, ka ar 2021.gada 1.novembri:
2.1. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests pārņem aģentūras “Mālpils sociālais
dienests” sociālā dienesta funkcijas;
2.2. Sociālais aprūpes centrs pārņem:
2.2.1. aģentūras “Mālpils sociālais dienests” struktūrvienības “Mālpils sociālās aprūpes
centrs” funkcijas;”.
37. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu,
kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu
(prot.Nr.3, 17. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 22. §), atklāti
balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam” pielikumā pievienotajā redakcijā;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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38. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 11. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

39. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma un Apbalvojuma komisijas sastāva
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” noteikto
2021.gada 1.jūlijā stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma, darbu uzsāk jaunais Siguldas novads,
kura sastāvā ir Siguldas pilsēta, Allažu pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Inčukalna pagasts,
Lēdurgas pagasts, Krimuldas pagasts un Mālpils pagasts, un 2021.gada 13.jūlijā stājušies spēkā Siguldas
novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, domes 2021.gada 12.jūlijā apstiprinātie saistošie noteikumi
Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 1.§), kuru 15.punkts noteic, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai vai Pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Pašvaldības
dome no deputātiem, Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Siguldas novada iedzīvotājiem un
pieaicinātiem speciālistiem ir izveidojusi komisijas, t.sk. Apbalvojuma komisiju, turpmāk - Komisija, ir
nepieciešams no jauna apstiprināt Komisijas sastāvu un apbalvojumu nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo, otro un trešo daļu, 41.panta 2.punktu,
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvojum” 2., 5., 9. un 10.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 19. §) un Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 14. §), atklāti
balsojot ar 17 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,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Apbalvojuma komisiju šādā sastāvā:
1.1. Līga Sausiņa - komisijas priekšsēdētāja, Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece;
1.2. Artūrs Caucis - komisijas priekšsēdētājas vietnieks, Siguldas novada pašvaldības domes
deputāts, Krimuldas pagasta iedzīvotājs;
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2.
3.

4.
5.

1.3. Aija Zvidriņa – Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Lēdurgas pagasta
iedzīvotāja;
1.4. Modris Jaunups - Inčukalna pagasta iedzīvotājs;
1.5. Solvita Strausa - Siguldas novada pašvaldības domes deputāte, Mālpils pagasta
iedzīvotāja;
1.6. Sandra Tukiša - Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja, Allažu
pagasta iedzīvotāja;
1.7. Sintija Laizāne - Mores tautas nama vadītāja, Mores pagasta iedzīvotāja;
1.8. Dace Preisa - Siguldas Attīstības aģentūras vadītāja;
1.9. Jolanta Borīte - Siguldas novada Kultūras centra vadītāja;
1.10. Kristīne Freiberga - Siguldas novada Sociālā dienesta vadītāja;
1.11. Sindija Brikmane - Siguldas novada Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja;
1.12. Zanda Abzalone – Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja;
1.13. Elīna Dakša – komisijas sekretāre, Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre.
apstiprināt nolikumu “ Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” pielikumā
pievienotajā redakcijā un iesniegt to Valsts heraldikas komisijā;
ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
3.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra nolikums Nr.12/2019
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot.Nr.14, 10.§);
3.2. Mālpils novada domes 2015.gada 30.septembra nolikums ““Par Mālpils novada pašvaldības
balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”;
3.3. Krimuldas novada domes 2014. gada 28. augusta nolikums “Krimuldas novada domes
apbalvojumu nolikums”;
3.4. Inčukalna novada domes 2017. gada 16. augusta nolikums Nr.2 /2017 “Par kārtību, kādā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā, un naudas balvu
apmēru”;
noteikt, ka nolikums stājas spēkā, kad saņemts Valsts heraldikas komisijas lēmums par
apbalvojuma zīmes zīmējuma un dokumenta attēla apstiprināšanu;
nolikums 10 dienu laikā pēc spēkā stāšanās iesniedzams Kultūras ministrijā reģistrēšanai
Apbalvojumu reģistrā.

40. §
Par nedzīvojamo telpu nomu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot SIA “Dr. I .Bergas veselības & konsultāciju centrs”, reģ. Nr. 40103193315 (turpmāk –
Persona), 18.08.2021. iesniegumu ar lūgumu Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība)
iznomāt pašvaldībai piederošās telpas adresē “Ārstu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā
(turpmāk – Telpas), ar mērķi izveidot ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vietu, lai Lēdurgas pagasta
iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Krimuldas novada pašvaldības 2014. gada 28. marta telpu nomas līgumu Nr.
070.14/11-3 Telpas iznomātas ģimenes ārstam Aivaram Freibergam ģimenes ārsta prakses
vajadzībām. Krimuldas novada domei vairākkārt izskatot jautājumu par telpu nomas līguma
termiņa pagarināšanu, telpu nomas līguma termiņš noteikts līdz 2024. gada 31.janvārim.
2. Pēc ģimenes ārsta Aivara Freiberga nāves, Siguldas novada Lēdurgas pagasta iedzīvotājiem
nav pieejams ģimenes ārsts Lēdurgas pagastā.
3. Lai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā pirmās daļas 6.punktā noteiktajam
nodrošinātu veselības aprūpes – ģimenes ārstu pieejamību, Siguldas novada pašvaldība ir
iniciējusi sarunas ar Nacionālo veselības dienestu par ģimenes ārsta prakses vietas
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

nodrošināšanu. Pašvaldība ir vērsusies pie vairākiem Siguldas novada un tuvākās apkārtnes
ģimenes ārstiem ar aicinājumu pārņemt ģimenes ārsta Aivara Freiberga praksi, kā rezultātā
ģimenes ārsta Aivara Freiberga praksi ir piekritusi pārņemt ģimenes ārste Iveta Berga .
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu,
Siguldas novada pašvaldība ir Krimuldas novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Lai nodrošinātu Siguldas novada Lēdurgas pagasta iedzīvotāju primāro veselības aprūpes
pakalpojumu nepārtrauktību, Siguldas novada pašvaldība ar Personu 16.08.2021. ir noslēgusi
telpu nomas līgumu par Telpu nomu uz termiņu 1 mēnesis.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, tikai
pašvaldības dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).
Telpas ar kadastra apz. 66560020500001003, ar iznomājamo platību 56,1 m2, sastāv no šādām
iznomājamām telpām:
Nr.
Platība (m2)
1.
6,6
1.
8,8
2.
23,9
3.
18,4
5.
18

10. Telpa Nr. 1 ar platību 6,6 m2, telpa Nr. 1 ar platību 8,8 m2, telpa Nr. 2 ar platību 23,9 m2 tiek
noteiktas kā koplietošanas telpas un nomniekam tiks nodotas nomā 50% apmērā 19,7 m2
platībā.
11. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30
gadiem.
12. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 4.punktus nosaka: “Šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas
normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu,
ja:
4.1. nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un
dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai;[..]”
13. Noteikumu 5.punkts nosaka: “Nomas objektu iznomājot šo noteikumu 4. punktā minētajiem
mērķiem, nomas maksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldību domes, [..]
apstiprinātā nomas pakalpojumu maksas cenrādī noteiktajai nomas maksai vai neatkarīga
vērtētāja vērtējumam. Ja nomas objektu šo noteikumu 4.1. un 4.4. apakšpunktā noteiktajos
gadījumos izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas
gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas pakalpojumu
maksas cenrādi nosaka, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu. Nomas
pakalpojumu maksas cenrāžus pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai, bet ne
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retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteiktajā nomas maksas pārskatīšanas termiņā.”
14. Noteikumu 9.punkts nosaka: “Ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4.1. [..] apakšpunktā
minētajos gadījumos, ievēro nosacījumu, ka informāciju par nomas objekta iznomāšanu
publisko tā, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. Šo noteikumu
26. punktā minētajās tīmekļvietnēs publicē šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.7. un
25.10. apakšpunktā minēto informāciju [..].
15. Noteikumu 10.punkts nosaka: “Ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4., 6., 7. vai 8. punktā
minētajos gadījumos, 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas informāciju par
noslēgto līgumu publicē vai nodrošina tās publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajās
tīmekļvietnēs.”
16. Noteikumu 12.punkts nosaka: “Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem
iznomātājs.”
17. Noteikumu 14.punkts nosaka: “Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja
pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to
citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomas tiesību pretendents nav pildījis līgumā
noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar
iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ.”
18. Noteikumu 15.punkts nosaka: “Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības
apsvērumus, nomas objektu ir tiesības neiznomāt nomas tiesību pretendentam, kurš atbilstoši
iznomātāja izstrādātajiem un apstiprinātajiem potenciālā nomas tiesību pretendenta labticības
izvērtēšanas kritērijiem nav uzskatāms par labticīgu, tai skaitā nomas tiesību pretendents
pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas nav labticīgi pildījis citā ar iznomātāju noslēgtā
līgumā noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas
kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas
aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas
maksas aprēķina periods, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma
uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomas tiesību pretendentam ir
jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.”
19. Noteikumu 31.punkts nosaka: “Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir atvasinātas publiskas
personas nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz attiecīgās atvasinātās publiskās
personas iestāde vai kapitālsabiedrība, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas
vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā
minētajai atvasinātas publiskas personas iestādei vai kapitālsabiedrībai, un rakstiski par to
informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz cita
atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona,
kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai, izsoli var nerīkot un nomas objektu iznomāt minētajai atvasinātai publiskai
personai, tās iestādei, valsts iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, un rakstiski
informēt par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu
tirgū, ir tiesības iznomāt, nerīkojot izsoli, privātpersonai, kurai nomas objekts nepieciešams
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots
attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.”
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas sesto punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4., 5., 9.,
10., 12., 14., 15., 31. punktiem, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.2, 15. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Atbalstīt ierosinājumu telpas adresē “Ārstu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas
novads, ar kadastra apzīmējumu 66560020500001003, iznomājamo platību 56,1m2, nodot
iznomāšanai ar mērķi veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai – ģimenes ārsta prakses vietas
izveidošanai/nodrošināšanai.
Noteikt nomas maksu 0,89 EUR (Nulle eiro un 89 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru un
normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, vai vairāku nomas tiesību pretendentu pieteikšanās
gadījumā - nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu 49,93 EUR (Četrdesmit deviņi eiro un
93 centi) mēnesī un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.
Noteikt Telpu nomas termiņu 3 gadi.
Siguldas novada pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra”, saskaņā ar Noteikumu
9.punktu, publicēt informāciju Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv
nosakot pieteikšanās termiņu divas nedēļas.
Apstiprināt telpu nomas līguma projektu pielikumā pievienotajā redakcijā.
Pēc lēmuma 4.punkta izpildes, ja noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens nomas tiesību
pretendents, telpas adresē “Ārstu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, ar
kadastra apzīmējumu 66560020500001003, ar iznomājamo platību 56,1 m2 iznomāt SIA
“Dr. I. Bergas veselības & konsultāciju centrs”. Ja noteiktajā termiņa ir pieteicies vēl kāds cits
nomas tiesību pretendents, noteikt, ka nomnieks nosakāms telpu nomas izsoles kārtībā.
Sabiedrisko attiecību pārvaldei 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas, publicēt
informāciju Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

41. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2012. gada 6. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta
piekto daļu un 47.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas
2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 20. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada
6. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību” pielikumā pievienotajā redakcijā;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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42. §
Par [S.M.] iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [S.M.], personas kods [personas kods], 2021. gada 19. jūlija iesniegumu, deklarētā
dzīvesvieta [adrese], Siguldas novadā, kas Siguldas novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts 2021.gada
19.jūlijā ar numuru A-3.1./14/219, dome konstatē:
1. [S.M.] 2021.gada 19.jūlija iesniegumā lūdz Siguldas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa,
adrese: [adrese], Siguldas novadā, īres maksas parāda apmaksā, kā arī lūdz samazināt īres maksas
apmēru, jo [S.M.] ģimenei ir grūtības dzīvokļa īres maksas apmaksā.
2. 2019.gada 1.augustā starp Krimuldas novada domi kā Izīrētāju un [S.M.] kā Īrnieci tika noslēgts
Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.339.19/7-6 un lietošanā nodotas pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas, kadastra numurs [numurs], adrese: [adrese], Siguldas novadā, 39,7m2
kopplatībā, ievērojot Krimuldas novada Sociālā dienesta 2019.gada 3.jūlija lēmumu Nr.269 un
Krimuldas novada Mājokļu komisijas 2019.gada 5.jūlija lēmumu “Par [S.M.] iesniegumu”
(protokols Nr.8, 1.punkts), kā arī 2014.gada 25.jūlija Krimuldas novada domes lēmumu “Par
Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas
noteikšanu” (protokols Nr.8, p.21).
3. [S.M.] ģimenei izīrētais pašvaldības dzīvoklis ir apkurināms ar malkas apkuri, tualete atrodas
kāpņu telpā, vannas istabas nav. Dzīvoklī Krimuldas novada pašvaldība 2019.gadā veica
kosmētisko remontu.
4. Dzīvojamās telpas īres līgumā par Dzīvokļa īri noteikta īres maksa 89,72 euro mēnesī, paredzot
Īrniekam t.i. [S.M.] pienākumu saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri “ 17. panta pirmās daļas
3.un 4.punktu, regulāri un savlaicīgi saskaņā ar līguma nosacījumiem maksāt Izīrētājam līgumā
pielīgto īres maksu un papildu norēķināties komunālajiem pakalpojumiem un citiem
pakalpojumiem.
5. Krimuldas novada Sociālā dienesta vadītāja Ginta Diļevka paskaidroja, ka [S.M.], laika periodā
no 2019.gada 1.augusta līdz šim brīdim, periodiski ar pašvaldību ir norēķinājusies par dzīvokļa
īri, elektrību, nekustamā īpašuma nodokli, pēc Krimuldas pašvaldības grāmatvedības sniegtajām
ziņām ( 13.08.2021. izziņa) no 2019.gada 1.janvāra līdz šim laikam [S.M.] Krimuldas novada
pašvaldībai ir samaksājusi par dzīvokļa īri, elektrību, nekustamā īpašuma nodokli 1199,05 euro.
Īrniece minētajā laika periodā ir norēķinājusies par pamatpakalpojumiem, kuri ir nesaraujami
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu
izvešana), (agrāk - komunālie maksājumi) ar pakalpojumu sniedzēju SIA “Entalpija -2”,
reģistrācijas numurs 40003158864, 20,00 euro apmērā.
6. [S.M.] uz 2021.gada 1.augustu, adresē: [adrese], Siguldas novads, pēc Krimuldas pašvaldības
grāmatvedības sniegtajām ziņām ( 13.08.2021. izziņa) no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada
augustam ir izveidojies parāds:
6.1.
pašvaldībai par:
6.1.1. dzīvojamās telpas īri – 1436,91 euro;
6.1.2. elektrību – 520,19 euro;
6.1.3. nekustamā īpašuma nodokli – 5,05 euro;
6.2.
pakalpojumu sniedzējam SIA “Entalpija -2”, reģistrācijas numurs 40003158864, uz
2021.gada 13.augustu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem 159,21 euro (SIA
“Entalpija -2” 13.08.2021. izziņa Nr.19).
Parāda kopsumma ir EUR 2121,36 (divi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro 36 centi).
7. [S.M.] ģimene atrodas Krimuldas novada Sociālā dienesta redzeslokā – ģimenei Sociālajā
dienestā 2019.gada 2.februārī izveidota sociālā riska ģimenes lieta Nr.1-26/61.
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8. No Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas
sistēmas “SOPA” datiem izriet, ka:
8.1.
[S.M.] ģimene ir daudzbērnu ģimene, kurā aug nepilngadīgi bērni;
8.2.
Sociālais dienests [S.M.] ģimenei piešķīra maznodrošinātas mājsaimniecības statusu no
2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.maijam;
8.3.
[S.M.] ģimene kopš 2016.gada 1.septembra no Krimuldas Sociālā dienesta periodiski
saņem sociālo palīdzību, ģimenei tika piešķirts mājokļa pabalsts, pabalsts ēdināšanai bērniem,
pabalsts veselības aprūpei.
9. Šobrīd [S.M.] ir vērsusies Krimuldas novada Sociālajā dienestā, lai ģimenei kārtotu nepieciešamos
dokumentus trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa izvērtēšanai.
10. Krimuldas novada Sociālais dienests 2021.gada 4. augusta atzinumā Nr.2021/S/1-10-205, par
[S.M.] ģimenes situācijas izvērtējumu cita starpā norāda:
10.1.
[S.M.] šobrīd aprūpē jaundzimušo, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ģimenē šobrīd
ir viens apgādnieks, viņas dzīvesbiedrs;
10.2.
[S.M.] ģimenes kopējais parāds (no viņas paskaidrojumiem dienesta sociālajam
darbiniekam) par dzīvojamās telpas īri, elektrību, un telpu īri saistītajiem pakalpojumiem un
nekustamā īpašuma nodokli 2121,36 euro apmērā ir pārāk liels, lai ģimene varētu patstāvīgi
apmaksāt to pilnībā, tādēļ ģimenei ir nepieciešama pašvaldības palīdzība īres parāda apmaksā;
10.3.
Krimuldas novada domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” nav paredzēts pašvaldības pabalsts īres parādu
apmaksai. Minēto noteikumu 10.punkts noteic, ka “Krimuldas novada dome pieņem lēmumu par
sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst saistošajos
noteikumos minētajiem pabalstu kritērijiem, bet ģimenei (personai) radušās papildus grūtības, pēc
Sociālā dienesta izvērtējuma vai atzinuma sniegšanas”. Krimuldas novada Sociālā dienesta
vērtējumā [S.M.] ģimenei dēļ radušām grūtībām ir nepieciešams nodrošināt pašvaldības atbalstu
īres parāda apmaksā;
10.4.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta pirmā daļa noteic, ka sociālo
palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma —
izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju. Minētā
likuma 7.panta 1.punkts noteic, ka klienta pienākums ir aktīvi iesaistīties savas problēmas
risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus. Ņemot vērā minēto līdzdarbības principu, Krimuldas
novada Sociālā dienesta vērtējumā [S.M.] ģimenei ir nepieciešams atbalsts parāda apmaksā.
11. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts paredz pašvaldībām autonomo
funkciju nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar
vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
12. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai,
kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
13. Likuma “Par sociālo drošību” 11.pants nosaka, ka personai, kura saviem spēkiem nespēj
nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu
palīdzību, ir tiesības uz personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst tās vajadzībām, dod iespēju
pašpalīdzībai un veicina tās iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.
14. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants nosaka, ka sociālās palīdzības
mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus
garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus,
kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.
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Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
7.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta
pirmo daļu, 7.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu, 32.pantu, likuma “Par sociālo drošību” 11.pantu,
Krimuldas novada 2015.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”
10.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu, kā arī ņemot vērā Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 1. §), atklāti balsojot ar
17 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, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apmaksāt [S.M.], personas kods [personas kods], deklarētā dzīvesvieta [adrese], Siguldas
novads, pašvaldības īres dzīvokļa, kadastra numurs [numurs], adresē: [adrese], Siguldas
novads, īres maksas parādu 1436,91 euro no Krimuldas Sociālā dienesta budžeta
struktūrvienības 6259 līdzekļiem, paredzot īrnieces līdzdarbības pienākumu veikt elektrības,
nekustamā īpašuma nodokļa un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu apmaksu.
uzdot Dzīvokļu komisijai izvērtēt vai ir iespēja [S.M.] ģimenei piedāvāt palīdzību īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kurai ir
mazākas īres izmaksas.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
43. §
Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.3, 2. §), atklāti balsojot ar 17 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, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centrs” nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.
Domes sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa.
44. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica 2021.gada 25.augusta
pieteikumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Siguldas
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novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija nolikuma Nr. 1/2021 “Par Siguldas novada pašvaldības
domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām” 14.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās – 2 (L. Kumskis, U. Mitrevics), dome nolemj:
1.

2.

piešķirt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – 2 darba dienas no 2021.gada 2.septembra līdz 2021.gada 3.septembrim
(par darba periodu no 01.07.2018. līdz 30.06.2019.);
noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumus no
2021.gada 2.septembra līdz 2021.gada 3.septembrim pilda domes priekšsēdētāja vietnieks
Linards Kumskis.

Domes sēdi turpina vadīt priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
45. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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 26.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 23. §), 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, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 3
(E. Eisaks, A. Pētersone, I. Stupele), dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr. 6, 4. §):
1. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Finanšu pārvalde” ieraksta Nr.1 kolonnā “Amats” svītrot
vārdus “galvenais grāmatvedis”;
2. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Juridiskā pārvalde” ieraksta Nr.2 kolonnā “Amatam
noteiktā mēnešalga” aizstāt skaitli “1568” ar skaitli “1647”;
3. lēmuma 3.pielikuma “Siguldas novada Sociālā dienesta amatu saraksts un klasifikācija”
tabulas ieraksta Nr.7 kolonnā “Amata līmenis” skaitli “II” aizstāt ar skaitli “III”, kolonnā
“Mēnešalgas grupa” skaitli “6” aizstāt ar skaitli “7”, kolonnā “Maksimālā mēnešalga” skaitli
“846” aizstāt ar skaitli “996”;
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4. papildināt lēmumu ar 13.pielikumu “Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas amatu saraksts
un klasifikācija” lēmumam pievienotajā redakcijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.25.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 23.septembrī.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics*

Līga Sausiņa**

Protokolēja

Elīna Dakša

*Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumu Nr.44 “Par Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
**Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums”19.punktu, domes priekšsēdētāja vietnieks paraksta domes
sēdes lēmumu Nr.44 “Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
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