SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Zinātnes ielā 7, Siguldā
2021. gada 30. septembrī

Nr. 9

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs, Rūdolfs Kalvāns,
Linards Kumskis, Līga Sausiņa, Zane Segliņa, Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Mārtiņš
Zīverts
Nepiedalās: Zane Berdinska (personīgu iemeslu dēļ), Erlends Eisaks (personīgu iemesla dēļ), Aivars
Garančs (personīgu iemeslu dēļ), Solvita Strausa (personīgu iemeslu dēļ), Ance Pētersone (personīgu
iemeslu dēļ), Jānis Zilvers (personīgu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, izpilddirektores vietniece klientu apkalpošanas
jautājumos D. Vītola, Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa, Juridiskās pārvaldes vadītājas
vietniece I. Lazdāne, juriste A. Kalniņa, Iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne, Finanšu
daļas vadītāja D. Rengarte, Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša, Personāla nodaļas vadītāja
S. Grāvīte, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators Dz. Strads
Piedalās: SIA “Entalpija-2” valdes loceklis Gatis Suķis
Protokolē: domes sekretāres p.i. Jolanta Dinka
Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 16.00
Darba kārtība:
1. Par kārtību, kādā sadala 2021. gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada
pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
2. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte”
pedagogiem.
3. Par Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja iecelšanu amatā.
4. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās
izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un
pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2021./2022.mācību gadam.
5. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības
ieguves procesa ietvaros.

6. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā “Gada
balva izglītībā 2021”.
7. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas
apstiprināšanu.
8. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un
Lēdurgas pagastā.
9. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
10. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sastāvā.
11. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
sastāvā.
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4. §).
Deputāte Zane Segliņa ierodas sēžu zālē plkst. 16.10.
1. §
Par kārtību, kādā sadala 2021. gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai,
interešu izglītības pedagogu darba samaksai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ievērojot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegto aprēķinu par valsts budžeta
mērķdotāciju sadalījumu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai
par periodu no 2021. gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
29.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogiem atbilstošu darba samaksu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada
31.decembrim, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2021.gada
1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, tai skaitā logopēdu, darba samaksai 313 014,00 EUR (tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) sadalīt atbilstoši normēto 5–6 gadīgo bērnu
skaitam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 2021. gada 1. septembri;
2. šī lēmuma 1. punktā paredzētās mērķdotācijas sadalījums:

Izglītības iestāde

1.1.

Pirmsskolas
“Ābelīte”

izglītības

Ieturējums
par
Aprēķinātā
neizlietoto
iestādei
mērķdotāciju
EUR
2020.gadam
EUR*
iestādei
36268
2

Kopā iestādei
EUR

36268

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”
Pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Pīlādzītis”
Pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa”
Pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Pasaciņa”
Pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Tornīši”
Pirmsskolas izglītības iestādei “Minka”
Pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Ezerciems”
Pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Krimulda”
Pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Māllēpīte”
Allažu
pamatskolas
pirmsskolas
izglītības grupām
Mores
pamatskolas
pirmsskolas
izglītības grupām
Inčukalna pamatskolas pirmsskolas
grupām
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupām
KOPĀ

52124
19524

52124
19524

20204
34564

20204
34564

26112

26112

18944
12220

18944
12220

22808

938

21870

31764

31764

6920

6920

10420

10420

15564

15564

6516

6516

313952

938

313014

3. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm,
kurās ir speciālās pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības,
garīgās veselības traucējumiem, no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim
2 092,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) piešķirt
pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”;
4. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm tālmācības
izglītības programmām pedagogu darba samaksai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada
31.decembrim 2 376,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas),
piešķirt Allažu pamatskolai;
5. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm neklātienes
izglītības programmām pedagogu darba samaksai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021. gada
31.decembrim 3 492,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas),
piešķirt Mālpils vidusskolai;
6. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2021. gada
1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2 083 372,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības
iestādēs uz 2021.gada 1.septembri;
7. šī lēmuma 6.punktā paredzētās mērķdotācijas sadalījums:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Izglītības iestāde
Allažu pamatskolai
Mores pamatskolai
Laurenču sākumskolai
Siguldas 1. pamatskolai
Siguldas pilsētas vidusskolai
Siguldas Valsts ģimnāzijai
Krimuldas vidusskolai
Mālpils vidusskolai
Inčukalna pamatskolai

Kopā iestādei EUR
68 944
104 528
185 024
250 572
535 424
343 796
244 792
193 444
121 160
3

5.10. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai
KOPĀ

35 688
2 083 372

8. valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības
pedagogu daļējai darba samaksai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim
103126,00 EUR (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), sadalīt saskaņā
ar Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas sēdes 2021.gada 28.septembra lēmumu;
9. šī lēmuma 8.punktā paredzētās mērķdotācijas sadalījums:
Aprēķinātā
iestādei EUR

Izglītības iestāde

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

Allažu pamatskolai
Mores pamatskolai
Laurenču sākumskolai
Siguldas 1.pamatskolai
Siguldas pilsētas vidusskolai
Siguldas Valsts ģimnāzijai
Siguldas Mākslu skolai “Baltais
Flīģelis”
Inčukalna pamatskolai
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai
Krimuldas vidusskolai
Mālpils vidusskolai
Siguldas Sporta skolai
Siguldas Sporta skola – Siguldas
pilsētas vidusskolas sporta klasēm
Siguldas novada Jaunrades centram
KOPĀ

Ieturējums
par
neizlietoto
mērķdotāciju
2020.gadam
EUR*

5 328
3 141
9 107
10 834
20 591
12 948
3 845
8 108
2 005
12 267
9079
1 648
2 736
13 459
115 096

Kopā iestādei
EUR

5 328
3 141
9 107
10 834
20 591
12 948

7797
4042
131

11 970

3 845
311
2 005
8 225
8 948
1 648
2 736
13 459
103 126

10. vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem, vispārējās pamata un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksa aprēķināma piešķirtās valsts budžeta
mērķdotācijas finansējuma ietvaros, atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
11. Izglītības pārvaldei 20 darbdienu laikā nodrošināt informācijas par piešķirtās mērķdotācijas
apjomu katrā izglītības iestādē ievadīšanu Ministru kabineta sistēmā.
2. §
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte”
pedagogiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūlija
jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar
administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts,
Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas
pagasts, Siguldas pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka Siguldas novada
pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Siguldas novada pašvaldībai pārņemot pirmsskolas izglītības iestāžu finanses, mantas,
tiesības un saistības, secināts, ka Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogu algām
4

līdz šim nav bijis paredzēts finansējuma pieaugums, līdz ar to pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
algu līmenis jaunizveidotā Siguldas novadā ir atšķirīgs.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’ 8.punktu, 32.3.apakšpunktu un 1.pielikumu
(4.tabula), likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra
ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 2. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
noteikt Siguldas novada pašvaldības Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte”
pedagogu mēneša darba algas likmi no 2021.gada 1.septembra 955,00 EUR par darba slodzi
40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas darbam ar izglītojamiem un 4 darba
stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai.
3. §
Par Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Mālpils novada domes 2021.gada 28.jūnija sēdes lēmumu “Par pašvaldības iestādes
vadītāja, vadītāja vietnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.11, §15), no 2021.gada 30.jūnija ir
izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Mālpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Māllēpīte” vadītāju.
Laika posmā no 2021.gada 21.jūlija līdz 2021.gada 12.augustam notika pretendentu
pieteikšanās uz vakanto pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja amatu. Tika saņemti 5
pretendentu pieteikumi, no kuriem pretendentu atlases konkursa komisija otrajai kārtai (darba
intervijai) un trešajai kārtai (stratēģiskais redzējums par pirmsskolas izglītības kvalitātes attīstību un
pilnveidošanu) izvirzīja trīs pretendentus. Pretendentu atlases konkursa komisija kā atbilstošāko
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja amatam izvirza Līgu Bukovsku.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra
ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 3. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. iecelt Līgu Bukovsku par Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāju no
2021.gada 4.oktobra;
2. noteikt Līgai Bukovskai pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja amatā
mēnešalgu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumu
“Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu
vadītājiem 2021./2022.m. g.” (prot. Nr.9, 4. §).
4. §
Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu
vadītājiem 2021./2022.mācību gadam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6.punktu un 9.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
5

Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, kurā noteikts, ka
iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai var izlietot ne vairāk kā 15% no
piešķirtās valsts mērķdotācijas, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikuma
“Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” (prot. Nr.4, 3.§) 20.punktu,
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atlīdzības noteikšanas darba grupas 2021.gada
29.septembra atzinumu (protokols Nr.2), likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu
un 31.pantu, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumus Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 2 (R. Kalvāns, K. Zaļais), dome nolemj:
1. noteikt mēnešalgas Siguldas novada pašvaldības:
1.1. pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoriem saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. interešu izglītības iestādes “Siguldas novada Jaunrades centrs” direktoram saskaņā ar
3.pielikumu;
1.4. pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem saskaņā ar 4.pielikumu;
2. lēmuma 1.punktā noteiktās mēnešalgas piemērojamas no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.augustam.
5. §
Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves
procesa ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
[..]
Dome konstatē:
1.
lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.360) noteic epidemioloģiskās drošības pasākumus, t.sk. arī
regulējuma ietvaru izglītības procesa nodrošināšanai, ņemot vērā, ka prioritāte jaunajam
mācību gadam ir mācības klātienē. MK noteikumi Nr.360 40.61.apakšpunkts noteic, ka
izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju
saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai īsteno attālināti pamata un
vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna,
izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna.
Attiecīgi MK noteikumi Nr.360 40.24 punkts noteic, ka, ja izglītības iestādē atbilstoši šo
noteikumu 40.6 1.apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, lai izlietotu valsts
budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:
“40.24 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3.
un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2.,
3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai
pārtikas karšu nodrošināšanai;
40.24 1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta
līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6.,
7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei
vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
40.24 1.3. ja šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā
dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo
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2.
3.

4.

noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde,
pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā
ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētajam
pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar
pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta
dotācijas pārskaitīšanu; (..)”
citi atbalsti no valsts puses izglītojamo ēdināšanai attālināta izglītības ieguves procesa ietvaros
nav paredzēti;
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 ne ilgāk
kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.
Saskaņā ar Siguldas novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem un lēmumiem vispārējās izglītības iestādēs, kamēr notiek izglītības process
klātienē, ēdināšanas pakalpojumu apmaksai ir paredzēts atbalsts šādiem izglītojamiem:
3.1. Krimuldas un Lēdurgas pagastā esošo pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (5.–
12.klase) izglītojamiem neatkarīgi no to deklarētās dzīvesvietas, kuri nāk no ģimenēm,
kuru aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgas
personas, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo izglītību.
Ēdināšanas pakalpojums pabalsta veidā tiek apmaksāts 100 % apmērā;
3.2. Siguldas pilsētā, Allažu pagastā un Mores pagastā esošo vispārējās izglītības iestāžu (5.–
12.klase) izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības
ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Ēdināšanas pakalpojums pabalsta veidā tiek
apmaksāts šādos apmēros: 20% apmērā, ja 1 (viens) bērns apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi vai vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasi; 30% apmērā, ja 2 (divi) bērni
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasi; 50%
apmērā, ja 3 (trīs) bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai vispārējās izglītības
iestādes 5.–12.klasi; 75% apmērā, ja 4 (četri) un vairāk bērnu apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi vai vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasi;
3.3. Mālpils pagastā esošo vispārējās izglītības iestāžu (5.–12.klases) izglītojamiem, kuru
ģimenei piešķirts pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss saskaņā ar Mālpils novada
domes 2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”. Ēdināšanas pakalpojums pabalsta veidā
tiek apmaksāts 50 % apmērā;
3.4. Inčukalna pamatskolas visiem izglītojamiem neatkarīgi no to deklarētās dzīvesvietas
Inčukalna novada pašvaldība noteikusi bezmaksas ēdināšanu;
3.5. pilna laika 5.-12.klases izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadu
veidojošo bijušo pašvaldību teritorijā. Katrai Siguldas novadu veidojošajai bijušajai
pašvaldībai atbalsta apmērs un piemērošanas nosacījumi ir noteikti atšķirīgi..
Šī punkta 3.5.apakšpunktā norādīto izglītojamo kategorijai vienota atbalsta piemērošanai visā
Siguldas novadā saistošos noteikumus paredzēts apstiprināt 2021.gada oktobra domes sēdē.
Savukārt šī punkta 3.1. – 3.4.apakšpunktos minētajiem izglītojamiem ēdināšanas atbalstus
paredzēts piemērot līdz brīdim, kamēr pašvaldības dome izvērtē Siguldas novadu veidojošo
bijušo pašvaldību budžeta iespējas vienota ēdināšanas atbalsta piemērošanai Siguldas novadā
deklarētajiem izglītojamiem.
risinot jautājumus par ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamiem attālināta izglītības ieguves procesa ietvaros:
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5.

4.1. ņemot vērā šī lēmuma konstatējošas daļas 1.punktā minēto, lai pašvaldība varētu novirzīt
valsts budžeta dotācijas to Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai, kuriem mācības notiek attālināti dēļ noteiktajiem obligātajiem pretepidēmijas
(karantīna, izolācija) pasākumiem, nepieciešams domes lēmums, kā to paredz MK
noteikumi Nr.360 40.24 punkts;
4.2. ņemot vērā, ka šī lēmuma konstatējošās daļas 3.punktā minētais ēdināšanas atbalsts
attiecīgas kategorijas izglītojamiem paredzēts izglītības ieguves procesa ietvaros, ir
nepieciešams rast iespēju no ēdināšanas atbalstam paredzētā finansējuma 5.-12.klasei
turpināt nodrošināt ēdināšanas atbalstu arī attālināta izglītības ieguves procesa ietvaros
vismaz tādā veidā kā to nodrošināja līdz šim Siguldas novadu veidojošo bijušās
pašvaldības šādiem izglītojamiem, attiecinot ēdināšanas atbalstu uz visā Siguldas novadā
deklarētajiem izglītojamiem, kuri apmeklē attiecīgo izglītības iestādi:
4.2.1. Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 5. – 12. klases
vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
4.2.2. Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,
Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas, Mālpils vidusskolas 5.-12.klases
izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada
pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” vai daudzbērnu ģimenes
statuss saskaņā ar Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa
noteikšanas kārtība”;
4.2.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 5.-9.klases izglītojamiem, Krimuldas
vidusskolas 5-12.klases izglītojamiem, kuri nāk no ģimenēm, kuru aprūpē trīs un
vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgas personas, kuras nav
sasniegušas 14 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo izglītību;
4.2.4. Inčukalna pamatskolas 5. - 9.klases izglītojamiem;
lai mazinātu/izslēgtu pagatavotās pārtikas piegādes un uzglabāšanas riskus, nodrošināt
ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā.

Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otro daļu,
kas noteic, ka “visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību
institūcijas (..), prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses”, 10.panta pirmo daļu, kas noteic,
ka viena no bērna tiesībām “ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas
nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs
(..)” un 26.panta pirmo daļu, kas noteic, ka “valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu
ģimeni, un sniedz tai palīdzību”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas
noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir: “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (..) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām,
(..) u.c.)”, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas noteic, ka tikai dome var lemt “lemt par kārtību,
kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas (..)”, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 5. §), atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā šādiem izglītojamiem, kuriem saskaņā
ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.61.apakšpunktu vispārējās pamatizglītības
programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve nodrošināta attālināti (pārtikas
pakas saņemšanas periodā nepārtraukti vismaz astoņas mācību dienas pēc kārtas):
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.1. Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.–4.klases izglītojamiem;
1.2. Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 5.–12. klases
vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
1.3. Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,
Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas, Mālpils vidusskolas 5.-12.klases izglītojamiem,
kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un
ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un
vairāk bērni” vai daudzbērnu ģimenes statuss saskaņā ar Mālpils novada domes
2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”;
1.4. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem, Krimuldas
vidusskolas 5. –12.klases izglītojamiem, kuri nāk no ģimenēm, kuru aprūpē trīs un vairāk
bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas
14 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo izglītību;
1.5. Inčukalna pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem;
līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētā ēdināšanas atbalsta
nodrošināšanai paredzēt no valsts budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai un Siguldas
novadu veidojošo bijušo pašvaldību budžeta līdzekļiem, ievērojot Izglītības likuma 59.panta
3.1daļā noteikto izmaksu segšanas principu. Savukārt neizmantotos valsts budžeta līdzekļus
novirzīt ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā lēmuma nolemjošās daļas 1.2.–
1.5.apakšpunktā minēto izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai;
iztrūkstošos līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.2.–1.5.apakšpunktā minēto izglītojamo
ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas novadu veidojošo bijušo pašvaldību
budžeta, kas ieplānots 2021. gadā 5.–12. klases izglītojamo ēdināšanai;
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības
Sociālo dienestu nodrošināt pārtikas paku izdali iestādē to izglītojamo likumiskajiem
pārstāvjiem, ja tie pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā;
Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali to
izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam
pārtikas paku izdales veidā un kuru 5.–12. klases izglītojamais mācās cita novada vispārējās
izglītības iestādē;
ja izglītojamā (no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes) likumiskajam pārstāvim
nav iespēju saņemt pārtikas paku izglītības iestādē, Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas
pakas piegādi izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada robežās;
noteikt, ka atbalsts pārtikas paku veidā nav piemērojams gadījumos, ja konstatēts, ka atbalstu
ēdināšanai izglītojamais ir saņēmis no citas pašvaldības;
noteikt, ka pārtikas paku sagatavošanu organizē ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs konkrētā
izglītības iestādē. Ja tāds nav, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem izglītības iestādes izraudzīts
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs.

6. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā
“Gada balva izglītībā 2021”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā 2021” vērtēšanas komisija
saskaņā ar 2021.gada 29.septembra komisijas sēdes protokolu Nr.1 ierosina Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā 2021” apbalvošanas pasākumā apbalvot ar Siguldas
novada pašvaldības Atzinību ilggadējus skolotājus:
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1. Rutu Teterovsku.
Izglītības jomā skolotāja Ruta Teterovska ir nostrādājusi teju 60 gadus, kad pēc vidusskolas
beigšanas par savu turpmāko mūža darbu izvēlējās skolotāja profesiju. No 1998.gada līdz
2021.gadam strādājusi Mores pamatskolā, sākotnēji par sākumskolas skolotāju, bet
2006. gadā, kad Mores pamatskolā tika uzsākta speciālo izglītības programmu īstenošana,
skolotāja aktīvi iesaistījusies bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītošanā.
Tieši skolotājas Rutas ilggadējā pedagoģiskā pieredze un zināšanas darbā ar bērniem ar
īpašām vajadzībām bijis ļoti nozīmīgs aspekts šo izglītības programmu veiksmīgai īstenošanai
Mores pamatskolā. Šajā darbā nozīmīgas ir ne tikai pedagoga profesionālās zināšanas, bet arī
pedagoga personības īpašības – sirds siltums un pacietība. Skolas akreditācijas komisijas
pārstāvji bija pārsteigti par “īpašo” bērnu sasniegumiem un spējām, ko ar savu neatlaidīgo
darbu viņos bija attīstījusi skolotāja Ruta Teterovska. Skolotāja ne tikai ieguldījusi darbu un
mīlestību savos “īpašajos” bērnos, bet vienmēr sniegusi atbalstu, padomu un zināšanas Mores
pamatskolas jaunajiem kolēģiem. Mores pamatskolas skolotāji atzīst, ka skolotāja Ruta
23 gadus ir bijusi skolas dvēsele. Skolotājas Rutas mūža mīlestība ir teātris. Vairāku gadu
garumā skolotāja Ruta vadījusi skolas skatuves mākslas pulciņu, gatavojusi skolēnus skatuves
runas konkursiem, iegūstot atzinības par veikto ieguldījumu, iestudējusi teātra izrādes
dažādiem skolas pasākumiem.
2. Guntu Veiguli.
GuntaVeigule ir bijusi ilggadēja (no 1995.gada) direktores vietniece sākumskolas klasēs,
pašaizliedzīgi veikusi savus darba pienākumus 35 gadu garumā. Gadu gaitā skolotāja ir
sniegusi savas zināšanas ne vien skolēniem, bet arī jaunajiem pedagogiem. Darba gaitas
uzsākusi Siguldas internātskolā, kurā strādājusi no 1975.gada līdz 1983.gadam, no 1983.gada
līdz 1994.gadam strādājusi Siguldas 1.vidusskolā, no 1994.gada līdz 2011.gadam – Siguldas
3.pamatskolā, bet no 2011.gada līdz par 2021.gadam – Siguldas pilsētas vidusskolā. Skolotāja
ne tikai ieguldījusi darbu un mīlestību savos audzēkņos, bet arī sniegusi atbalstu, padomu un
zināšanas jaunajiem kolēģiem, no 1995.gadam vadot metodisko komisiju.
3. Maldu Čelnovu.
Pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” nostrādājusi 53 gadus. Pedagoģisko darbu uzsākui
1968.gadā, sākotnēji strādājot par audzinātāju, paralēli tam strādājusi arī par psiholoģijas
pasniedzēju Mālpils tehnikumā (1980.-1984.), no 1984. gada līdz 1989. gadam bijusi
pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe, no 1989. gada līdz 2021. gadam – pirmsskolas
izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja. Viena no pirmajām pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājām, kura uzsākusi organizēt “Comenius” starptautiskos projektus, aktīvi sadarbojusies
ar Mālpils novada pašvaldības projektu koordinatori. No 2019.gada līdz 2021.gadam bijusi
pirmsskolas iestāžu akreditācijas eksperte. Bijusi laba padomdevēja ne tikai savas iestādes
darbiniekiem, bet arī citu iestāžu kolēģiem. Ar ilggadēju, nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu ir
veidojusi un attīstījusi pirmsskolas izglītības iestādi “Māllēpīte”.
4. Vitali Kikustu.
Vitalis Kikusts ir ilggadējs Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas pedagogs un orķestra
vadītājs. Skolotājs ar aizrautību un degsmi uzsāk katru jauno mācību gadu, aicinot jauniešus
pievienoties gan Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas orķestrim, gan Inčukalna Tautas nama
orķestrim. Skolotāja pedagoģiskā darba stāžs ir teju 60 gadi, pirms 30 gadiem piedalījies
Inčukalna Mūzikas skolas dibināšanā, kopš 1965.gada ir Inčukalna pamatskolas skolotājs.
Vitalis Kikusts ir devis nenovērtējamu ieguldījumu, lai celtu profesionālās ievirzes izglītības
kvalitāti Inčukalnā. Daudzo gadu garumā ir bijuši daudzi pasākumi, koncerti, konkursi,
braucieni, projekti gan valsts, gan starptautiskā mērogā, lai jaunieši izjustu kolektīvās
muzicēšanas prieku un kopdarba jēgu.
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Ņemot vērā augstāk minēto, Rutas Teterovskas, Guntas Veigules, Maldas Čelnovas un Vitaļa
Kikusta ieguldījumu izglītības jomā un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktā noteikto, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Apbalvošanas komisijas 2021.gada
29.septembra lēmumu (prot.Nr.1, 1.§), kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 6. §), atklāti balsojot ar 13
balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1.

2.

piešķirt Rutai Teterovskai, Guntai Veigulei, Maldai Čelnovai un Vitalim Kikustam
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” nominācijā “Par mūža ieguldījumu
izglītībā”;
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumus “Atzinība” pasniegt pieņemšanas pasākumā
pie Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica 2021.gada 15. oktobrī par godu
konkursa “Gada balva izglītībā 2021” laureātiem.

7. §
Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu,
kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos
aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku
pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem,
kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi)”, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 7. §), atklāti
balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Siguldas novada pašvaldības teritorijā” pielikumā
pievienotajā redakcijā.
8. §
Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas
pagastā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Debatēs piedalās: K. Zaļais, I. Bernats, R. Ādamsons
Komentāru sniedz: G. Suķis
Siguldas novada pašvaldībā saņemts Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija – 2”,
reģistrācijas Nr.40003158864, turpmāk – Sabiedrība, valdes locekļa Gata Suķa 2021.gada
3.septembra iesniegums par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas
un Lēdurgas pagastā 2021./2022. gada apkures sezonai. Dome konstatē:
1. Sabiedrība 2017.gada 20.aprīlī ir noslēgusi dabas gāzes tirdzniecības līgumu Nr.LG00102300
ar akciju sabiedrību “Latvijas gāze”. 2021. gada 24.septembrī ir saņemts akciju sabiedrības
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“Latvijas gāze” paziņojums, kurā Sabiedrība tiek informēta, ka dabasgāzei cena no augusta
mēneša ir pieaugusi par 40,41%.
2. Sabiedrība 2019.gada 26.augustā ir noslēgusi līgumu Nr.48566300002 par elektroenerģijas
tirdzniecību ar akciju sabiedrību “Latvenergo”. 2021.gada 7.septembrī ir saņemts akciju
sabiedrības “Latvenergo” elektroenerģijas cenas piedāvājums, kurā Sabiedrība tiek informēta
par elektronerģijas cenas pieaugumu no 2021.gada oktobra mēneša par 38,53%.
3. Iepriekš siltumenerģijas apgādes tarifs Siguldas novada Krimuldas pagastā ir apstiprināts ar
Krimuldas novada domes 2012.gada 28.septembra sēdes lēmumu “Par apkures tarifu
apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 21. §) Sabiedrības siltumenerģijas tarifs ir noteikts 45,58
LVL/MWh (bez PVN), tas ir 64,85 EUR/MWh. Siltumenerģijas apgādes tarifs nav manīts
deviņus gadus.
4. No Sabiedrības iesniegtā siltumenerģijas tarifa aprēķina ir konstatējams, ka laika posmā no
iepriekšējā siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanas Sabiedrība ir samazinājusi
pastāvīgās izmaksas pret iepriekšējo periodu, lai gan tarifa aprēķinā atsevišķas pozīcijas, kā
piemēram, dabas resursu nodoklis, ir palielinājies gandrīz desmit reizes (par 973%).
Saražotais siltumenerģijas daudzums ir ievērojami samazinājies, t.i. par 37%, ņemot vērā, ka
siltumapgādes lietotāju daudzums ir ievērojami krities – Sabiedrība siltumapgādes
pakalpojumus Krimuldas pagasta Sunīšu ciemā nesniedz vismaz piecus gadus. Sabiedrības
darba samaksa un darba devēja VSAOI izmaksas attiecībā uz siltumenerģijas ražošanu ir
nelielas un nav iekļautas tarifā. Sabiedrība tarifā neiekļauj izmaksas darbības rezervēm un
nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu piesaistei. Izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu
pamatojumu, secināts, ka jaunais tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA
“Entalpija-2” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām
ir šādas autonomās funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana
un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 21. panta pirmās daļas 14.
punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, kā
arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas
sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 8. §), atklāti balsojot, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija – 2” siltumenerģijas apgādes
tarifu: 107,44 EUR/MWh;
noteikt, ka apstiprinātais tarifs stājas spēkā un piemērojams no 2021.gada 1.oktobra;
informēt Siguldas novada pašvaldības iedzīvotājus par domes pieņemto lēmumu;
noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija – 2”
valdes locekli Gati Suķi.

9. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 42.§) ir apstiprināts Siguldas
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvs.
2021.gada 27.septembrī saņemts komisijas locekles Indras Hofmanes iesniegums, kurā
izteikts lūgums atbrīvot viņu no komisijas sastāva. Līdz ar to ir nepieciešams lemt par izmaiņām
Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu
(prot.Nr.5, 9. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6,
42.§):
1.1.
izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Indru Hofmani;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.
10. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 39.§) ir
apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvs.
Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas priekšsēdētāja vietnieces Guntas Mūrmanes
iesniegums par atbrīvošanu no komisijas sastāva, kā arī komisijas locekle Anita Viškere ir izbeigusi
darba tiesiskās attiecības ar Siguldas novada pašvaldību. Pamatojoties uz iepriekš minēto,
nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu
(prot.Nr.5, 10. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta
lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 42.§):
1.1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas priekšsēdētāja vietnieci Guntu Mūrmani;
1.2. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Anitu Viškeri;
noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

11. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas
sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 28.§) ir
apstiprināts Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvs.
Siguldas novada pašvaldībā saņemti komisijas priekšsēdētājas Guntas Mūrmanes, komisijas
locekles Aijas Zvidriņas iesniegumi par atbrīvošanu no komisijas sastāva, kā arī darba tiesiskās
attiecības ar Siguldas novada pašvaldību 2021.gada 12.oktobrī izbeigs komisijas locekle Lolita Sīka.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu
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(prot.Nr.5, 11. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot.Nr.6, 28.§):
1.1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas priekšsēdētāju Guntu Mūrmani;
1.2. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Lolitu Sīku;
1.3. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Aiju Zvidriņu;
2. noteikt, ka:
2.1. izmaiņas stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī;
2.2. līdz jauna komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai komisijas darbu organizē un vada komisijas
priekšsēdētāja vietnieks.
12. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot.Nr.6, 4. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja M. Skrastiņa
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 Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
30.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 12. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada
pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §) šādus grozījumus:
1. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Teritorijas attīstības pārvalde, Vides pārvaldības
nodaļa” ieraksta Nr.18 kolonnā “Amata nosaukums” aizstāt vārdu “strādnieks” ar vārdu
“sētnieks” un kolonnā “Profesijas klasifikatora kods” aizstāt skaitli “9312 02” ar skaitli
“9613 01”;
2. izteikt jaunā redakcijā 9.pielikuma “Mālpils vidusskolas amatu saraksts un klasifikācija”
apakšsadaļas “Mālpils Sporta centrs” 1.ierakstu šī lēmuma 1.pielikuma redakcijā;
3. izteikt jaunā redakcijā 10.pielikuma “Inčukalna pamatskolas amatu saraksts un
klasifikācija” apakšsadaļas “Inčukalna Sporta centrs” 1.ierakstu šī lēmuma 2.pielikuma
redakcijā;
4. izteikt jaunā redakcijā 11.pielikuma “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas amatu
saraksts un klasifikācija” apakšsadaļas “Lēdurgas Sporta centrs” 1.ierakstu šī lēmuma
3.pielikuma redakcijā;
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5. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.15 “Siguldas Valsts ģimnāzijas amatu saraksts un
klasifikācija” šī lēmuma 4.pielikuma redakcijā;
6. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.16 “Siguldas pilsētas vidusskolas amatu saraksts un
klasifikācija” šī lēmuma 5.pielikuma redakcijā;
7. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.17 “Krimuldas vidusskolas amatu saraksts un
klasifikācija” šī lēmuma 6.pielikuma redakcijā;
8. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.18 “Siguldas 1.pamatskolas amatu saraksts un
klasifikācija” šī lēmuma 7.pielikuma redakcijā;
9. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.19 “Mores pamatskolas amatu saraksts un
klasifikācija” šī lēmuma 8.pielikuma redakcijā;
10. papildināt lēmumu ar pielikumu Nr.20 “Allažu pamatskolas amatu saraksts un
klasifikācija” šī lēmuma 9.pielikuma redakcijā.
Ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.48.
Sēdi vadīja

U. Mitrevics

Protokolēja

J. Dinka

15

