SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 14. oktobrī

Nr. 10

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs, Erlends Eisaks, Aivars
Garančs, 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)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne,
juriste A. Kalniņa, Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte, Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators Dz. Strads, Finanšu pārvaldes
vadītājas vietniece Z. Reizniece, Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone, iekšējā tiesiskuma un lietderības
auditore L. Līne, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, Siguldas novada kapsētu pārzine
E. Švalkovska
Piedalās: Sociālā dienests vadītāja K. Freiberga, biedrības “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība” valdes priekšsēdētājs K. Vainovskis, P/A “Mālpils sociālais dienests” vadītāja O. Volosatova,
jaunrades centra projektu vadītāja jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” G. Strazdiņa, biedrības “Sporta un
interešu klubs “RO”” pārstāvis I. Šteinbergs
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.05
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021. gada
9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu un 5.1.1. apakšpunktu,
Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 78. punktu, domes sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un
deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Darba kārtība:
1. Par līdzdarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Krimuldas novada brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”.

2. Par Inčukalna novada Domes 2018. gada 19. decembra noteikumu “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” (prot.Nr.17, 3.§) atzīšanu par spēku
zaudējušiem.
3. Par Krimuldas novada Domes 2018. gada 31. augusta nolikuma “Par finansiālu atbalstu
sportam Krimuldas novadā” (prot.Nr.8, 16.§) atzīšanu par spēku zaudējušu.
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 7. septembra iekšējos
noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”.
5. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu.
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sociālajām garantijām
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu “Par Inčukalna novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošo
noteikumu Nr.1/2018 “Par pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes mājas “Gauja””
maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011. gada 23. marta saistošo
noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
11. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes
māja “Gauja”” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
12. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes
māja “Mālpils”” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
14. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma grozījumu
apstiprināšanu.
15. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības
nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas
nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
17. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu
uzraudzības komisijas sastāvā.
18. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam apstiprināšanu.
19. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Krasta ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
20. Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumu saskaņošanu.
21. Par Siguldas novada pašvaldības Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvaldes
nolikuma apstiprināšanu.
22. Par Siguldas novada pašvaldības Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes
nolikuma apstiprināšanu.
23. Par Siguldas novada pašvaldības Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes nolikuma
apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2. stāva Darbnīcas Nr. 10 Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
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25. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2. stāva Darbnīcas Nr.11 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1. stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
28. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas
komisijas sastāvā.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 10 (desmit) papildjautājumiem: Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C,
Siguldā, Siguldas novadā, darbnīcas Nr.6 pārjaunojuma līguma noslēgšanu”, Nr. 30 “Par
līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas
novada izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas
ietvaros”, Nr. 31 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā,
Siguldas novadā”, Nr. 32 “Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam”, Nr. 33 “Par sadarbības
līguma slēgšanu”, Nr. 34 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra
lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves
procesa ietvaros””, Nr. 35 “Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”, Nr. 36
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu”, Nr. 37 “Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu
projektu Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta “Jaunietis jaunietim” realizāciju”, Nr. 38 “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. §)”.
Deputāts R. Kalvāns izsaka priekšlikumu izskatīt reizē dienas kārtības jautājumus Nr. 24 – Nr. 27.
Atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. papildināt sēdes darba kārtību ar 10 (desmit) papildjautājumiem:
29. Par nekustamā īpašuma “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā,
darbnīcas Nr.6 pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
30. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes
nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros.
31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas
novadā.
32. Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam.
33. Par sadarbības līguma slēgšanu.
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra lēmumā
“Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības
ieguves procesa ietvaros”.
35. Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai.
36. Par deleģēšanas līguma slēgšanu.
37. Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu Labbūtības ceļakarte
skolā” īstenošanai” projekta “Jaunietis jaunietim” realizāciju.
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38. 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. §).
2. darba kārtības jautājumus Nr. 24 – Nr. 27 izskatīt reizē.
1. §
Par līdzdarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība” 2021.gada 7.oktobra iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu biedrības darbības mērķu
nodrošināšanai Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izvērtējusi iesniegumā norādīto,
dome konstatē:
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 7.panta 2.punktu Pašvaldību uzdevumi
ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā ir atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju veidošanu
pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. Saskaņā ar minētā
likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu šā likuma 15. pantā paredzēto funkciju izpilde tiek finansēta
no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta astotā daļa nosaka, ka
Pašvaldības domei un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai darbības jomai ir tiesības rakstveidā slēgt
pakalpojumu un sadarbības līgumus vai vienošanās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
jomā ar citām valsts vai pašvaldības institūcijām, juridiskajām vai fiziskajām personām.
Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka publisko tiesību līgumu veidus valsts pārvaldes
jomā funkciju efektīvai izpildei un attiecīgo līgumu noslēgšanas kārtību (12.pants 61.pants, X nodaļa, V
nodaļa, VI nodaļa).
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu privātpersonu ar ārēju normatīvo
aktu vai līdzdarbības līgumu (50.pants) var pilnvarot veikt pārvaldes uzdevumu, kurš neietver pārvaldes
lēmuma pieņemšanu vai sagatavošanu, ja:
1) to veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos;
2) tas ir lietderīgi, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē, un
3) to var veikt vismaz tikpat efektīvi.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta panta otrā daļa nosaka, ka uz pilnvarošanu, ievērojot
šīs nodaļas noteikumus, attiecināmi 42.panta pirmās daļas noteikumi. Izvēloties privātpersonu, iestāde
piemēro objektīvus kritērijus, ievērojot šā panta pirmajā daļā minētos nosacījumus. Slēdzot līdzdarbības
līgumu, pilnvarotājs, ja nepieciešams, izvēli pamato. Pamatojums ir publiski pieejams kopā ar līguma
projektu (50.panta trešā daļa).
Atbilstoši tā paša likuma 50.panta sestajai daļai pastarpinātās pārvaldes iestāde līdzdarbības
līgumu slēdz atvasinātas publiskās personas orgāna noteiktajos gadījumos un kārtībā. Ja šāda kārtība nav
noteikta, līdzdarbības līgumu slēdz atvasinātas publiskās personas orgāns.
Siguldas novada pašvaldībai nav pašvaldības ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu. Siguldas novada teritorijā darbojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, turpmāk –
VUGD, Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļa. Ministru kabineta noteikumi Nr. 297 "Kārtība, kādā
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus"
6.punktā ir noteikts, ka republikas pilsētā vai ciemā, kur atrodas VUGD ugunsdzēsības daļa vai postenis,
ugunsdzēsējiem notikuma vietā jāierodas 8 minūšu laikā, savukārt tādā pilsētā, ciemā un novada vai
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pagasta teritorijā, kurā nav izvietota VUGD daļa vai postenis, – 23 minūšu laikā. Nokļūšanai savlaicīgi
notikuma vietā katra sekunde ir ļoti būtiska.
Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 2.panta pirmajai daļai biedrība ir brīvprātīga personu
apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.
Pārvaldes uzdevumus, kas nesatur tiesības izmantot valsts varu (izdot administratīvos aktus), var nodot
privātpersonām ar nolūku iesaistīt sabiedrību valsts pārvaldē nodrošinot efektīvu uzraudzību pār to, kā
šie uzdevumi tiek veikti.
Biedrība “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” darbojas no 2019.gada 9.jūlija.
Biedrības “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” ugunsdzēsēju komanda no 2019.gada
1.septembra ar savu biedru līdzdalību, tehniku un aprīkojumu ir sniegusi atbalstu operatīvajiem un
avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā Krimuldas pagastā,
nodrošinājusi darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam
citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam. Minētais apliecina arī,
ka pilnvarojamā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Biedrība “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” statūtos ir noteikti sekojoši
darbības mērķi: veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējas vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada
teritorijas attīstībai; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām; sadarboties ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD); organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību
ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos; veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus
ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām; informēt
un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; organizēt bērnu un jauniešu
izglītošanu drošības jautājumos; organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes
gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem; sniegt atbalstu vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām; organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību u.c.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas - piedalīties civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – izpildi, ir nepieciešams slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību
“Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” un piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, nosakot pārvaldes uzdevuma efektīvai izpildei:
- nodrošināt specializētās ugunsdzēsības mašīnas un komandas operatīvās gatavības režīmu – 24
stundas diennaktī;
- uzturēt operatīvo Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības izsaukuma numuru;
- veikt ugunsgrēku dzēšanu (sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts meža
dienestu);
- sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo
pasākumu veikšanā katastrofas gadījumā;
- nepieciešamības gadījumā evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām
teritorijām;
- nepieciešamības gadījumā nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku
likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu
personālam;
- veikt apmācību izglītības un citās iestādēs, kas saistīta ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības
pamatprincipiem, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā;
- organizēt praktiskās nodarbības saskaņā ar izstrādātiem un apstiprinātiem rīcības plāniem
ugunsgrēka gadījumā izglītības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs, iesaistot tajās visus attiecīgās
iestādes pastāvīgos lietotājus un vadītājus;
- veikt hidrantu pārbaudes novada teritorijā;
- nodrošināt ugunsdrošību pašvaldības masu pasākumos;
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- veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai
sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
- veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmo un astoto daļu, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likuma 7.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.pantu un 50.panta sesto daļu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 18. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, nepiedalās – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
1. Slēgt līdzdarbības līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā ar biedrību “Krimuldas novada
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, reģistrācijas Nr. 50008288001, līdz 2022.gada 1.aprīlim,
piešķirot dotāciju EUR 7000,00 apmērā uz 6 (sešiem) mēnešiem no pašvaldības 2021.gada
budžeta līdzekļiem.
2. Pilnvarot Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Linardu Kumski parakstīt
līdzdarbības līgumu.
3. Pašvaldības aģentūras “Siguldas attīstības aģentūra” Sabiedrisko attiecību nodaļai līdzdarbības
līguma projektu vismaz 10 dienas pirms tā parakstīšanas dienas publicēt pašvaldības mājaslapā
www.sigulda.lv.
4. Siguldas novada pašvaldības darba un civilās aizsardzības speciālistei sagatavot priekšlikumus
Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgo ugunsdzēsēju atbalstam 2022.gadā.
2. §
Par Inčukalna novada Domes 2018.gada 19.decembra noteikumu “Par pašvaldības atbalstu
sporta veicināšanai Inčukalna novadā” (prot.Nr.17, 3.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu jaunizveidotajā Siguldas novadā ietilpst arī
bijušais Mālpils novads, Krimuldas novads un Inčukalna novads (izņemot Vangažu pilsēta). Izvērtējot
spēkā esošos iekšējos noteikumus visā jaunizveidotajā novadā, tiek secināts, ka pārklājas dokumenti,
kas paredzēti finansējuma piešķiršanai sporta aktivitātēm. Lai savlaicīgi saplānotu budžetu un noteiktu
vienotu finansēšanas kārtību sporta aktivitātēm Siguldas novadā sākot ar 2022.gadu, nepieciešams atzīt
par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2018.gada 19.decembra noteikumus “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” (prot. Nr.17, 3.§).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. panta pirmās
daļas 6. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra
sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 1. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5,
1. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A.
Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ar 2022. gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2018.gada
19.decembra noteikumus “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā”
(prot.Nr.17, 3.§);
2. Noteikt, ka līdz 2021. gada 31.decembrim finansējums 2021.gadam var tik piešķirts un
pieteikumi iesniegti atbilstoši Inčukalna novada Domes 2018.gada 19.decembra noteikumos
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” (prot.Nr.17, 3.§) noteiktajai
kārtībai;
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3. 2021.gadā iesniegtos pieteikumus finansējumam 2022.gadam izvērtē Siguldas novada
pašvaldības domes apstiprināta Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas
komisija saskaņā ar spēkā esošajiem Siguldas novada pašvaldības domes iekšējiem
noteikumiem par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā.
3. §
Par Krimuldas novada Domes 2018.gada 31.augusta nolikuma “Par finansiālu atbalstu sportam
Krimuldas novadā” (prot.Nr.8, 16.§) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu jaunizveidotajā Siguldas novadā ietilpst arī
bijušais Mālpils novads, Krimuldas novads un Inčukalna novads (izņemot Vangažu pilsēta). Izvērtējot
spēkā esošos iekšējos noteikumus visā jaunizveidotajā novadā, tiek secināts, ka pārklājas dokumenti,
kas paredzēti finansējuma piešķiršanai sporta aktivitātēm. Lai savlaicīgi saplānotu budžetu un noteiktu
vienotu finansēšanas kārtību sporta aktivitātēm Siguldas novadā sākot ar 2022.gadu, nepieciešams atzīt
par spēku zaudējušu Krimuldas novada Domes 2018.gada 31.augusta nolikumu “Par finansiālu atbalstu
sportam Krimuldas novadā” (prot.Nr.8, 16.§).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. panta pirmās
daļas 6. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra
sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 2. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5,
2. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A.
Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Ar 2022. gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Krimuldas novada Domes 2018.gada
31.augusta nolikumu “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” (prot.Nr.8, 16.§);
2. Noteikt, ka līdz 2021. gada 31.decembrim finansējums 2021.gadam var tik piešķirts un
pieteikumi iesniegti atbilstoši Krimuldas novada Domes 2018.gada 31.augusta nolikumā “Par
finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” (prot.Nr.8, 16.§) noteiktajai kārtībai;
3. 2021.gadā iesniegtos pieteikumus finansējumam 2022.gadam izvērtē Siguldas novada
pašvaldības domes apstiprināta Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas
komisija saskaņā ar spēkā esošajiem Siguldas novada pašvaldības domes iekšējiem
noteikumiem par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā.
4. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos
noteikumos Nr.4/2017 “ Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējo noteikumu Nr.4/2017 “ Par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot.Nr.16,
2.§), turpmāk tekstā – Noteikumi, 11. punkts nosaka komisijas, kura izvērtē un apstiprina Noteikumu
pielikumu Nr.1 “Prioritāro sporta veidu finansējums gadam” un saskaņā ar Noteikumu 45.punktu
apstiprina sporta pasākumu plānu, sastāvu. Ņemot vērā strukturālās izmaiņas saistībā ar administratīvi
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teritoriālo reformu, ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā, vienlaikus nosakot, ka komisijas
sastāvs tiek apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
Noteikumu 13. punkts nosaka, ka Siguldas novadā reģistrētās sporta organizācijas un tās sporta
organizācijas, kuras nav reģistrētas Siguldas novadā, bet nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un
jauniešu mācību – treniņu darbu, līdz katra gada 15. oktobrim iesniedz Sporta pārvaldei informāciju par
organizāciju, tās audzēkņu skaitu attiecīgajā sporta veidā, bērnu un jauniešu sasniegumiem un Latvijas
izlases kandidātiem, aizpildot statistikas datu aptaujas tabulu, un Noteikumi 37.punkts nosaka, ka, lai
pretendētu uz Siguldas novada pašvaldības finansējumu sporta pasākumu organizēšanai nākamajā gadā,
biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām jāiesniedz Siguldas novada pašvaldībā parakstīts
pieteikums līdz attiecīgā gada 15.oktobrim.
Ņemot vērā, ka ar 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, jaunizveidotajā Siguldas novadā
ietilpst arī Mālpils pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts un Inčukalna pagasts, lai sporta
pasākumu organizatori un sporta programmu realizētāji varētu iesniegt nepieciešamos dokumentus un
Komisija varētu izvērtēt un apstiprināt Noteikumu Pielikumu Nr.1 “Prioritāro sporta veidu finansējums
gadam” un sporta pasākumus Siguldas novada pašvaldības finansējumam 2022.gadam, nepieciešams
papildināt Noteikumus ar punktu, kas noteic, ka šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novadu tiek saprasta
Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma
36.punktam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. panta pirmās
daļas 6. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra
sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 3. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot.Nr.16, 2. §):
1.izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Noteikumu Pielikuma Nr.1 izvērtējumu un apstiprināšanu veic Sporta veidu un sporta
pasākumu finansējuma vērtēšanas komisija ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā (turpmāk –
Komisija), kuru apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu. Noteikumu
Pielikums Nr.1 tiek apstiprināts katram gadam.”.
2. papildināt Noteikumus ar 58.punktu šādā redakcijā:
“58. Šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novadu tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktam.”
5. §
Par Siguldas novada pašvaldības Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējo noteikumos Nr.4/2017 “ Par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”
(Prot.Nr.16, 2.§) 11.punkts nosaka, ka Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas komisiju
ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējo noteikumos
Nr.4/2017 “ Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
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novadā” (prot.Nr.16, 2.§) 11.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 4, §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Līga Sausiņa – komisijas priekšsēdētāja, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece;
2. Linards Kumskis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
3. Zanda Abzalone – Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja;
4. Karīna Putniņa – Siguldas Sporta skolas direktore;
5. Valts Mihelsons – Mālpils vidusskolas struktūrvienības “Mālpils sporta centrs” vadītājs;
6. Antons Geiba – Inčukalna pamatskolas struktūrvienības “Inčukalna sporta centrs” vadītājs;
7. Ziedonis Skrivļa – Lēdurgas pamatskolas struktūrvienības “Lēdurgas sporta centrs” vadītājs.
6. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 36.panta
piekto un sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, kā arī
ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5,
2. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 3. §), atklāti balsojot ar 18
balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par mājsaimniecības
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
7. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sociālajām garantijām bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 25.2panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1
punktu un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”
78.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes
atzinumu (prot. Nr.5, 3. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 4. §),
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atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par sociālajām garantijām
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
8. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības
brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 1.§) un Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 5. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas
pabalstiem” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
9. §
Par saistošo noteikumu “Par Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošo noteikumu
Nr.1/2018 “Par pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes mājas “Gauja”” maksas
pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu, Siguldas
novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 21.septembra atzinumu
(prot. Nr.4, 2. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošo
noteikumu Nr.1/2018 “Par pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes mājas “Gauja”” maksas
pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
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10. §
Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7
“Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par
spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, Siguldas novada pašvaldības
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 21.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.4,
3.§), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A.
Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo
noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
11. §
Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes māja
“Gauja”” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augustā pieņēma lēmumu “Par pašvaldības
aģentūru “Mālpils sociālais dienests” un “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” reorganizāciju” (prot. Nr.6,
6. §), nolemjot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas funkciju, ko nodrošina p/a “Sociālās aprūpes māja
“Gauja””, nodot Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram.
P/a “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centra nolikumu (apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta sēdē lēmumu
(prot. Nr.6, 15. §) no 2021.gada 1.novembra būs Siguldas novada pašvaldības Sociālā aprūpes centra
struktūrvienība “Sociālā aprūpes māja “Gauja””. Saskaņā ar nolikuma 13.5.apakšpunktu iestādei ir
tiesības sniegt maksas pakalpojumus un veikt saimniecisko darbību sociālo pakalpojumu, sociālās
rehabilitācijas un veselības aprūpes jomā, sniegto pakalpojumu izcenojumus apstiprinot pašvaldības
domē.
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 14.oktobrī apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par
Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par pašvaldības aģentūras
“Sociālās aprūpes mājas “Gauja”” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saskaņā
ar Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 “Par pašvaldības
aģentūras “Sociālā aprūpes māja “Gauja”” maksas pakalpojumiem” maksa par ilgstošiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem PA SAM “Gauja” ir 26,00 EUR par aprūpes pakalpojumu paaugstināta komforta
istabās, 23,00 EUR par aprūpes pakalpojumu klientiem, kuriem noteikts III vai IV aprūpes līmenis, 20,00
EUR – klientiem, kuriem noteikts II aprūpes līmenis.
Ņemot vērā minēto, lai struktūrvienība “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” no 2021.gada 1.novembra
varētu turpināt nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus, ir nepieciešams apstiprināt šiem
pakalpojumiem maksu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
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noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 12.punktu, kā arī ņemot vērā
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 5. §) un
Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 6. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Sociālās aprūpes centra struktūrvienībai “Sociālā aprūpes māja “Gauja”” šādas
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu maksas:
1.1. 26,00 EUR (divdesmit seši euro, 00 centi) diennaktī personai par sociālās aprūpes
pakalpojumu paaugstināta komforta istabā;
1.2. 21,35 EUR (divdesmit viens eiro, 35 centi) diennaktī personai sociālās aprūpes
pakalpojumu paaugstināta komforta istabā, kura prombūtnes dēļ īslaicīgi nesaņem sociālās
aprūpes pakalpojumus, bet pakalpojuma sniegšana nav pārtraukta;
1.3. 23,00 EUR (divdesmit trīs euro, 00 centi) diennaktī par sociālās aprūpes pakalpojumu
personai, kurai noteikts III vai IV aprūpes līmenis;
1.4. 18,50 EUR (astoņpadsmit euro, 50 centi) diennaktī par sociālās aprūpes pakalpojumu
personai, kurai noteikts III vai IV aprūpes līmenis, ja persona prombūtnes dēļ īslaicīgi
nesaņem sociālās aprūpes pakalpojumus, bet pakalpojuma sniegšana nav pārtraukta;
1.5. 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi) diennaktī par sociālās aprūpes pakalpojumu personai,
kurai noteikts II aprūpes līmenis;
1.6. 15,50 EUR (piecpadsmit euro, 50 centi) diennaktī par sociālās aprūpes pakalpojumu
personai, kurai noteikts II aprūpes līmenis, ja persona prombūtnes dēļ īslaicīgi nesaņem
sociālās aprūpes pakalpojumus, bet pakalpojuma sniegšana nav pārtraukta;
2. šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī;
3. lēmuma izpildi nodrošināt Sociālā aprūpes centra vadītājai.
12. §
Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes māja
“Mālpils”” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augustā pieņēma lēmumu “Par pašvaldības
aģentūru "Mālpils sociālais dienests" un “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” reorganizāciju” (prot.Nr.6,
6.§), nolemjot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas funkciju, ko nodrošina Mālpils sociālās aprūpes
centrs, nodot Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram.
P/a “Mālpils sociālais dienests” struktūrvienība Mālpils sociālās aprūpes centrs, saskaņā ar Siguldas
novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra nolikumu (apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 12.augusta sēdē lēmumu (prot.Nr.6, 15. §), no 2021.gada 1.novembra būs Siguldas
novada pašvaldības Sociālā aprūpes centra struktūrvienība “Sociālās aprūpes māja “Mālpils””. Saskaņā
ar nolikumu 13.5.apakšpunktu iestādei ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus un veikt saimniecisko
darbību sociālo pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes jomā, sniegto pakalpojumu
izcenojumus apstiprinot pašvaldības domē.
Siguldas novada pašvaldības dome2021.gada 14.oktobrī apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par
Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils
sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saskaņā ar Mālpils novada
domes 2011.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais
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dienests” maksas pakalpojumiem” maksa par ilgstošiem sociālās aprūpes pakalpojumiem Mālpils
sociālās aprūpes centrā ir 22,10 EUR.
Ņemot vērā minēto, lai struktūrvienība “Sociālās aprūpes māja “Mālpils”” no 2021.gada 1.novembra
varētu turpināt nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu, ir nepieciešams šim pakalpojumam
apstiprināt maksu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 12.punktu, kā arī ņemot vērā
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 4. §) un
Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 7.§), atklāti balsojot ar 18 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Sociālās aprūpes centra struktūrvienībai “Sociālās aprūpes māja “Mālpils”” šādas
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu maksas:
1.1. 22,10 EUR (divdesmit divi euro, 10 centi) diennaktī personai par sociālās aprūpes
pakalpojumu;
1.2. 19,10 EUR (deviņpadsmit eiro, 10 centi) diennaktī par sociālās aprūpes pakalpojumu
personai, kura prombūtnes dēļ īslaicīgi nesaņem sociālās aprūpes pakalpojumus, bet
pakalpojuma sniegšana nav pārtraukta;
2. šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī;
3. lēmuma izpildi nodrošināt Sociālā aprūpes centra vadītājai.
13. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums).
Siguldas novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2021.gada 4.augusta atzinums par saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības
nolikums”.
Atzinuma 8.punktā norādīts, ka: “pagasta un pilsētas pārvaldes, kā arī pārvalžu vadītāja
kompetence noteikta likuma “Par pašvaldībām” 69.1 un 69.2 pantā. Pārvaldes vadītājam nevar piešķirt
plašāku kompetenci nekā tas ir noteikts likumā “Par pašvaldībām” un plašāku kompetenci nekā tā ir
noteikta pārvaldei. Savukārt pārvaldes kompetenci var paplašināt tikai pašvaldības sniegto pakalpojumu
pieejamības jomā. Ņemot vērā minēto, lūdzam pārskatīt saistošo noteikumu Nr. 3 35. punktu.”
Ņemot vērā Atzinumā norādīto, Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augustā
pieņēma saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"”, kuros grozītas pagasta pārvaldes
vadītāja funkcijas.
Izvērtējot Siguldas novada pašvaldības Administrācijas struktūru, konstatēts, ka nepieciešams
precizēt pagasta pārvalžu struktūru un izveidot jaunu Teritorijas attīstības pārvaldes nodaļu “Kapsētu
pārvaldības nodaļa”, kā arī veikt citus redakcionālus labojumus. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 69.1panta otro un piekto daļu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 10. §), atklāti balsojot ar 17
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balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada
12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums””;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
14. §
Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma grozījumu
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības kapsētu kustamo un nekustamo mantu,
nodrošinātu pašvaldībai piederošo un piekrītošo kapsētu teritoriju, ēku un būvju racionālu izmantošanu
un apsaimniekošanu, realizētu pašvaldības kompetenci un pienākumus kapsētu teritoriju labiekārtošanas
un sanitārās tīrības jautājumos, nepieciešams izveidot atsevišķu Kapsētu pārvaldības nodaļu, līdz ar to
veicami grozījumi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 6. §),
atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.15/2021 “Siguldas
novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:
1.1. papildināt ar 5.4. punktu šādā redakcijā “5.4. Kapsētu pārvaldības nodaļa”;
1.2. papildināt ar 13..1 un 13.2 punktu šādā redakcijā: “13.1 Kapsētu pārvaldības nodaļas
mērķis - racionāli un lietderīgi apsaimniekot Pašvaldības kapsētu kustamo un nekustamo
mantu, nodrošināt Pašvaldībai piederošo un piekrītošo kapsētu teritoriju, ēku un būvju
racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, realizēt Pašvaldības kompetenci un
pienākumus kapsētu teritoriju labiekārtošanas un sanitārās tīrības jautājumos.
13.2 Kapsētu pārvaldības nodaļas funkcijas:
13.21. plānot, racionāli un lietderīgi izlietot Pašvaldības līdzekļus;
13.22. nodrošināt Pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu
pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.”
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā no 2021.gada 1.novembra.
15. §
Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Lai nodrošinātu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
nodrošināt Siguldas novada administratīvās teritorijas labiekārtojumu un sanitāro tīrību. Realizēt
pašvaldības kompetenci un pienākumus vides aizsardzības jautājumos, nolemts izveidot jaunu Teritorijas
attīstības pārvaldes nodaļu “Kapsētu pārvaldības nodaļa”. Ņemot vērā minēto, nepieciešams apstiprināt
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Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas nolikumu, kurā
noteiktas
Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas funkcijas, uzdevumi un tiesības, kā
arī Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas struktūra un darba organizācija, ir
nepieciešams apstiprināt.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 7.§),
Atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības
nodaļas nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.
16. §
Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas
nolikuma grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu Pašvaldības kapsētu kustamo un nekustamo mantu,
nodrošinātu Pašvaldībai piederošo un piekrītošo kapsētu teritoriju, ēku un būvju racionālu izmantošanu
un apsaimniekošanu, realizētu Pašvaldības kompetenci un pienākumus kapsētu teritoriju labiekārtošanas
un sanitārās tīrības jautājumos, ir veiktas strukturālas izmaiņas Teritorijas attīstības pārvaldē, līdz ar to,
nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides
pārvaldības nodaļas nolikumā, izslēdzot no nodaļas uzdevumiem valsts kultūrvēsturiskajām tradīcijām
atbilstošu novada kapu teritoriju racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 8. §),
atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā
Nr. 18/2021 “Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības
nodaļas nolikums” un svītrot nolikuma 7.7.punktu.
17. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības
Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6,
34.§) ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības
komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs.
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Saskaņā ar komisijas nolikuma 4.punktu komisijas locekļus ievēl amatā un atbrīvo no amata ar
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu, un ņemot vērā, ka darba tiesiskās attiecības ar Siguldas
novada pašvaldību ar 2021.gada 21.septembri izbeigusi komisijas locekle Anita Viškere un ar 2021.gada
30.septembri – komisijas locekle Gunta Mūrmane, nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā.
Priekšlikums komisijas sastāvā apstiprināt Būvniecības kontroles pārvaldes klientu apkalpošanas
speciālisti Lauru Vilniņu un Būvniecības kontroles pārvaldes klientu apkalpošanas speciālisti Kristīni
Brišku.
Ievērojot minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un trešo daļu, kā
arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.4, 9. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada
pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 34. §) šādus grozījumus:
1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Anitu Viškeri;
2. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Guntu Mūrmani;
3. ievēlēt par komisijas locekli Lauru Vilniņu;
4. ievēlēt par komisijas locekli Kristīni Brišku.
18. §
Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam (turpmāk – stratēģija) ir
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie
mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas
attīstību ilgtermiņā.
Stratēģijas tiesisko pamatu veido likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas
likums, Attīstības plānošanas sistēmas likums, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi
Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
2021.gada 12.augustā Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”
(prot. Nr.6, 3. §), kurā noteikts publiskās apspriešanas termiņš no 2021.gada 23.augusta līdz
24.septembrim un publiskās apspriešanas sanāksmes datums 2021.gada 6.septembrī, kā arī uzdots nosūtīt
projekta redakciju Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. Ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 23.septembra lēmumu “Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2045. gadam projekta redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai termiņa pagarināšanu”, (prot.Nr.8,
3.§), publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 2021.gada 4.oktobrim. Papildus 13.septembrī
tika organizēta attālināta publiskās apspriešanas sanāksmes Facebook un Youtube pašvaldības kontos.
Ar 2021.gada 20.septembra Rīgas plānošanas reģiona vēstuli Nr. 8.1.2/2021/239/N tika saņemts
pozitīvs atzinums par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2045.gadam un tiek
atbalstīta Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam apstiprināšana.
Izstrādātais Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam projekts (turpmāk
– novada IAS) izvērtēts atbilstoši vērtēšanas kritērijiem par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
atbilstību Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un
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normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši kārtībai, kādā RPR izvērtē vietējo pašvaldību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta 28.05.2021. RPR Attīstības padomē).
Novada IAS ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un
hierarhiski augstākiem nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem. Novada IAS ir izstrādāta atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai
un atbilstoši kārtībai, kādā RPR izvērtē vietējo pašvaldību Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas – ievērojot
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentā – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030.gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes un atspoguļo valsts teritorijas attīstības
politiku. Stratēģija atbilst reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – RPR
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam, kā arī Rīcības plānam Rīgas metropoles areāla
attīstībai.
Noteiktajā Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam 1.redakcijas
publiskās apspriešanas termiņā no 2021.gada 23.augusta līdz 2021.gada 4.oktobrim un 2021.gada
6.septembrī un 13.septembrī notikušās publiskās apspriedes sanāksmes laikā saņemtie priekšlikumi ir
izskatīti un atbalstītie priekšlikumi iekļauti Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2045.gadam gala redakcijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12.
panta pirmo daļu, 21.pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16., 67.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 6.punkta 6.2.apakšpunktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, kā arī
ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.4, 10. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 8. §), atklāti
balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.- 2045. gadam.
2. Paziņojumu par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam
apstiprināšanu publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un
laikrakstā “Siguldas Novada Ziņas”, kā arī iesniegt Rīgas plānošanas reģionam publicēšanai tā
mājaslapā un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
19. §
Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi [I.D.] 2020.gada 19.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu [I.D.] īpašumā esošās dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas datiem,
nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala, dzīvojamās ēkas un palīgēkas ar adresi [adrese],
Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. [numurs], īpašnieks ir: [I.D.] (1/1 domājamās daļas);
2. līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) Siguldas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.augusta saistošie noteikumi Nr.25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi);
Noteikumi paredz šādus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus: saskaņā ar Noteikumu
6.punktu: “ierosināt Pieslēgumu būvniecību centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
var tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieki”, vienlaikus, saskaņā ar Noteikumu 5.punktu:
“Lai ierosinātu Pieslēguma līdzfinansēšanu, ierosinātājs līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz
pašvaldībai izskatīšanai rakstisku ierosinājumu un atkarībā no Ministru kabineta noteikumos, kas
nosaka vispārīgos būvnoteikumus, noteiktās inženierbūvju grupas un būvniecības veida:
būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu) un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstu ar Siguldas novada Būvvaldes atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu un tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka būvizmaksu
noteikšanas kārtību.;
Noteikumu 3. un 4.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu būvniecībai no
centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam piederošai būvei, un netiek
piešķirts, ja ierosināmā ūdenssaimniecības infrastruktūras objekta būvniecība skar: no jauna
izbūvētu asfalta segumu – piecu gadu laikā no tā nodošanas ekspluatācijā; atjaunotu asfalta
segumu – trīs gadu laikā no tā nodošanas ekspluatācijā.
Noteikumu 2.punkts noteic līdzfinansējuma apmēru un paredz līdzfinansējumu būvniecības
izmaksu segšanai:
“2.1. 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500,00 euro par viena nekustamā īpašuma
Pieslēgumu: personām ar 1.invaliditātes grupu; ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes
(personas) statusu; ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;
daudzbērnu ģimenei;”
“2.2. 50% apmērā pērējām personām, bet ne vairāk kā 1500,00 euro par viena nekustamā
īpašuma Pieslēgumu;”
attiecīgi, pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas līdz
lietotājam piederošai būvei iespējamais maksimālais pašvaldības finansējums ir 1500,00 euro
(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā, savukārt, ja tiek ierosināta pieslēguma
būvniecībai gan centralizētai ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmai, iespējamais maksimālais
pašvaldības finansējums ir 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, 1500,00 euro
(viens tūkstotis pieci simti euro un oo centi) apmērā katram pieslēgumam;
prognozējamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2021.gadā ir finanšu līdzekļi 1500,00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā, ņemot vērā to, ka konkrētajam gadījumam
piemērojams Noteikumu 2.2.apakšpunkts, kas paredz, ka pašvaldība Līdzfinansējumu Pieslēgumu
būvniecības izmaksu segšanai piešķir 50% apmērā pārējām personām, bet ne vairāk kā 1500,00
euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu, ka arī ņemot vērā pašvaldībā saņemto pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās kanalizācijas
sistēmai (būvniecības izmaksu segšanai) un pielikumā pievienoto tāmi, kurā norādītas kopējās
izmaksas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēguma izbūvei 4560,77 EUR
(četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 77 centi, kopā ar PVN) apmērā (3769,23 + 791,54
EUR PVN).;
saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamās mājas
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldībā nepieciešamos
iesniedzamos dokumentus izskata ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izveidotā darba grupa, pēc ierosinājumu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdē, pēc kā tiek iesniegti izskatīšanai
pašvaldības domes sēdē;
ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores Jeļenas Zarandijas 2019.gada 21.oktobra rīkojumu
Nr. 10-7/101 izveidotā darba grupa 2021.gada 20.septembrī ir izskatījusi nekustamā īpašuma
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[adrese], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēguma centralizētās kanalizācijas sistēmai būvniecības
ierosinātāja [I.D.] saskaņā ar Noteikumos paredzēto iesniegtos dokumentus un atbalstīja minētā
jautājuma virzīšanu izskatīšanai Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdē;
10. Attīstības, tūrisma un sporta, kā arī Finanšu komitejas sēdē 2021.gada 14.oktobrī atbalstīta
līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai
centralizētās kanalizācijas sistēmai un nolemts virzīt jautājuma izskatīšanu pašvaldības domes
sēdē;
11. saskaņā ar Noteikumu 11. – 14.punktu:
11.1.Ja pašvaldības domes sēdē tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībai, ar ierosinātāju tiek noslēgts
līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu, būvniecības realizācijas kārtību un
Pašvaldība veic iepirkuma procedūru;
11.2.Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras veikšanas piedāvātā līgumcena ūdenssaimniecības
infrastruktūras objekta būvniecībai ir mazāka nekā pašvaldības domes lēmumā un
līdzfinansēšanas līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli
samazināta. Savukārt, gadījumā, ja pēc iepirkumu procedūras veikšanas noskaidrojās, ka
piedāvātā līgumcena ir lielāka nekā pašvaldības domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā
paredzēts, izmaksu starpību sedz ierosinātājs.
11.3.Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas Pašvaldība un ierosinātājs noslēdz vienošanos pie
līdzfinansēšanas līguma, ar kuru tiek precizētas līdzfinansējuma summas un ierosinātājs
ieskaita savu līdzfinansējuma daļu Pašvaldības budžetā;
11.4.Pēc līdzfinansējuma daļas saņemšanas no ierosinātāja Pašvaldība slēdz līgumu ar
iepirkumu procedūrā uzvarējušo pretendentu par Pieslēguma būvniecību;
12. saskaņā ar Noteikumu 15. un 16.punktu: Ja līdz nākamā gada 1.jūnijam ar ierosinātāju netiek
noslēgts līdzfinansēšanas līgums saskaņā ar noteikumu 11.punktu, uz šo Pašvaldības budžetā
paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji, ierosinājumu iesniegšanas
secībā. Ja līdz nākamā gada 1.jūnijam budžeta grozīšanas rezultātā līdzfinansējuma sadaļa tiek
palielināta, uz šo līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji, ierosinājumu iesniegšanas
secībā.
Ievērojot minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2.
punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošo noteikumu Nr. 25 “Par
līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
2.1.1.apakšpunktu, 3., 5., 6., 10., 11., 15., 16.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, tūrisma un sporta
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 11. §) un Finanšu komitejas 2021.gada
14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 9. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai – [I.D.] īpašumā esošās
dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. [numurs], pieslēgšanai
centralizētās kanalizācijas sistēmai, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 1500,00 EUR (viens
tūkstoties pieci simti euro un 00 centi) apmērā, no kopējo darbu tāmes centralizētās
kanalizācijas sistēmas pieslēguma izbūves izmaksām 4560,77 EUR (četri tūkstoši pieci simti
sešdesmit euro un 77 centi, kopā ar PVN);
2. noslēgt ar [I.D.] līdzfinansēšanas līgumu saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” paredzēto.
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20. §
Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumu saskaņošanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Pamatojoties uz Izglītības likuma 29. panta 3. punktu, kas noteic, ka dibinātājs “sadarbībā ar
dibināto izglītības iestādi nosaka un reizi trijos gados izvērtē izglītības iestādes darbības un izglītības
programmas (izņemot studiju programmas) īstenošanas kvalitātes mērķus un sasniedzamos rezultātus
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 30.panta 3.5 daļu, kas noteic, ka “saskaņā ar Izglītības attīstības
pamatnostādnēm un dibinātāja noteiktajiem mērķiem izglītības iestādes vadītājs veido un attīsta
izglītības iestādes kvalitātes sistēmu un nodrošina ikgadēju izglītības iestādes pašvērtēšanu, tai skaitā
analizējot datus par izglītības procesu, saturu, vidi un pārvaldību”, un Ministru kabineta 2020.gada
6.oktobra noteikumu Nr.618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu
institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība” 4.punktu, kas noteic, ka izglītības iestāde analizē savu darbību un katru gadu līdz
1. oktobrim iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu,
nodrošinot pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamās daļas pieejamību izglītības iestādes tīmekļvietnē (ja
izglītības iestādei nav savas tīmekļvietnes, pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamo daļu publisko
dibinātāja tīmekļvietnē), kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 1. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumus dibinātāja
vārdā saskaņo Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja.
21. §
Par Siguldas novada pašvaldības Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvaldes nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.4, 1.§), kas nosaka jauno Siguldas novada
pašvaldības struktūru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojot bijušo Siguldas novada,
Mālpils novada, Inčukalna novada un Krimuldas novada pašvaldību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 11. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
apstiprināt Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvaldes nolikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
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22. §
Par Siguldas novada pašvaldības Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.4, 1.§), kas nosaka jauno Siguldas novada
pašvaldības struktūru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojot bijušo Siguldas novada,
Mālpils novada, Inčukalna novada un Krimuldas novada pašvaldību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 12. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
apstiprināt Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes nolikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
23. §
Par Siguldas novada pašvaldības Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.4, 1.§), kas nosaka jauno Siguldas novada
pašvaldības struktūru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojot bijušo Siguldas novada,
Mālpils novada, Inčukalna novada un Krimuldas novada pašvaldību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 13. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), dome nolemj:
apstiprināt Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes nolikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
24. §
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.10 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
11.septembra lēmumu (prot. Nr.3, 4. §) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
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īpašumu Darbnīca Nr.10 (kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002) 44,10 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1818, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 14. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Darbnīca Nr.10 (kas sastāv no telpām Nr.40
46,3m2; Nr.41 4,5m2, Nr.42 21,0m2) 71,8m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002 1818
002) Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1818, uz 5 gadiem radošo
uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcas vai biroju ierīkošanai.
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
Darbnīcu Nr.10 mēnesī 236,94 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro un 94 centi) un pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 49,76 EUR (četrdesmit deviņi euro un 76
centi), kas kopā ir 286,70 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro un 70 centi), kas noteikta
pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 80. punktu un sertificēta vērtētāja SIA “VCG ekspertu grupa”
vērtējumu;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
25. §
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
11.septembra lēmumu (prot. Nr.3, 2. §) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu Darbnīca Nr.11 (kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002) 44,10 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1818, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23. un 80.punktu, kā arī Finanšu komitejas
2021.gada 14.oktobra atzinumu (prot. Nr.5, 15.§), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons,
I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Darbnīca Nr.11 (kas sastāv no telpām Nr.43
50,6m2; Nr.44 28,4m2, Nr.45 14,4m2; Nr.46 6,5m2; Nr.47 1,1m2) 101,00m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8015 002 1818 002) Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002
1818, uz 5 gadiem radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcas vai
biroju ierīkošanai.
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
Darbnīcu Nr.11 mēnesī 333,30 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs euro un 30 centi) un pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 69,99 EUR (sešdesmit deviņi euro un 99 centi),
kas kopā ir 403,29 EUR (četri simti trīs euro un 29 centi), kas noteikta pamatojoties uz Ministru
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kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 80. punktu un sertificēta vērtētāja SIA “VCG ekspertu grupa” vērtējumu;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
26. §
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
11.septembra lēmumu (prot. Nr.3, 5.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu Darbnīca Nr.9 (kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002) 44,10 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1818, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra atzinumu (prot. Nr.5, 16. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Darbnīca Nr.9 44,10m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8015 002 1818 002) Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002
1818, uz 5 gadiem radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcas
ierīkošanai.
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
Darbnīcu Nr.9 mēnesī 198,45 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi euro un 45 centi) un
pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 41,67 EUR (četrdesmit viens euro
un 67 centi), kas kopā ir 240,12 EUR (divi simti četrdesmit euro un 12 centi), kas noteikta
pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 80. punktu un sertificēta vērtētāja SIA “VCG ekspertu grupa”
vērtējumu;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
27. §
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
11.septembra lēmumu (prot. Nr.3, 3.§) ar priekšlikumu nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo
īpašumu Darbnīca Nr.9 (kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002) 44,10 m2 platībā Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002 1818, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu
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komitejas 2021.gada 14.oktobra atzinumu (prot. Nr.5, 17. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Darbnīca Nr.1 50,40m2 platībā (kadastra
apzīmējums 8015 002 1818 002) Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 002
1818, uz 5 gadiem radošo uzņēmēju, mākslinieku un dizaineru, kā arī amatnieku darbnīcas
ierīkošanai.
2. noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību izsole ar sākotnējo nomas maksu par
Darbnīcu Nr.1 mēnesī 226,80 EUR (divi simti divdesmit seši euro un 80 centi) un pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 47,63 EUR (četrdesmit septiņi euro un 63
centi), kas kopā ir 274,43 EUR (divi simti septiņdesmit četri euro un 43 centi), kas noteikta
pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 80. punktu un sertificēta vērtētāja SIA “VCG ekspertu grupa”
vērtējumu;
3. apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus;
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt un veikt
izsoles procedūru.
28. §
Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas
sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.6,
45.§) ir apstiprināts Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas
sastāvs.
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētājas
vietniece/ komisijas sekretāre Ingrīda Mežecka ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar Siguldas novada
pašvaldību. Pamatojoties uz minēto, nepieciešams lemt par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības
dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 12. §),
atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmuma “Par
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 45. §) 1.2.punktā un:
1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas priekšsēdētājas vietnieci/ komisijas sekretāri Ingrīdu
Mežecku;
2. ievēlēt par komisijas locekli Lauru Līni, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditori.
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29. §
Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, darbnīcas
Nr.6 pārjaunojuma līguma noslēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā 2021.gada 19.augustā saņemts [G.B.] iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.A-5.1/2/987), kurā lūgts pārslēgt telpu nomas līgumu telpai Nr.6. nekustamajā īpašumā
“Radošā darbnīca”. Izskatot iesniegumu, kā arī ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu noslēgt pārjaunojuma līgumu par darbnīcas Nr.6
“Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomu, dome konstatē:
1. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 12.jūlija lēmumu “ Par nekustamā īpašuma
,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību trešās izsoles daļā
atzīšanu par nenotikušu un rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr.10, 23.§) slēgt nomas līgumu par
nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, darbnīcu Nr.6 (kas
sastāv no telpas 8,2 m2 un 32,7 m2 platībā) ar [G.B.] (turpmāk arī – Nomnieks), kods Nodokļu
maksātāju reģistrā [numurs];
2. 2018.gada 16.jūlijā noslēgts telpu nomas līgums Nr.4.3.-6.7/2-18/984 ar [G.B.], personas kods
[kods], ar kuru nomniekam nodota lietošanā par maksu mākslinieku, dizaineru vai amatnieku
darbnīca Nr.6 nekustamajā īpašumā “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16C, Siguldā, Siguldas novadā;
3. Nomnieka 2021.gada 19.augusta iesniegumā, lūgts pārslēgt 2018.gada 16.jūlijā noslēgto nomas
līgumu Nr.4.3.-6.7/2-18/984, ņemot vērā, ka Nomnieks mainījis saimnieciskās darbības formu uz
juridisku personu SIA “Aromabreathe”, reģistrācijas Nr.41503083541; uz juridiskās formas maiņu;
4. Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 16.punkts noteic, ka: “16. Iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un ievērojot šo
noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot iznomātājam
iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot šādus nosacījumus: 16.1. pārjaunojuma
gadījumā līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru
pārskata ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteiktajā termiņā šajos noteikumos noteiktajos gadījumos; 16.2. ja, pārjaunojot nomas līgumu,
nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas
gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka
atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka nekā noteiktā nomas
maksa; 16.3. ja, pārjaunojot nomas līgumu, nomas objektu neizmanto saimnieciskai darbībai un
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam nav kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, nomas maksu var nemainīt, ja tā ir noteikta izsoles kārtībā vai atbilstoši
neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai pēdējo sešu gadu laikā, kā arī ja nomnieks,
saskaņojot ar iznomātāju, veicis nomas objektam nepieciešamos un derīgos izdevumus, kas nav
amortizēti (atpelnīti) līdz pārjaunojuma līguma noslēgšanai; 16.4. ja nomas maksas noteikšanā
pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku,
tad nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības
summu.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 16.punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 20. §), atklāti
balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. noslēgt pārjaunojuma līgumu par mākslinieku, dizaineri vai amatnieku darbnīcu Nr.6
nekustamajā īpašumā “Radošā darbnīca”, Pils ielā 16C, Siguldā, Siguldas novadā ar SIA
“Aromabreathe”, reģistrācijas Nr.41503083541;
2. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot pārjaunojuma līgumu.
30. §
Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām
Siguldas novada izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Covid 19 infekcijas izplatības
ierobežošanas ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1.
lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu
novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību,
Ministru kabinets ar 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.702 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
(prot. Nr. 67, 1. §) izsludināja visā Latvijas valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021.gada
11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim, nosakot epidemioloģiskās drošības pasākumus ārkārtējās
situācijas laikā (to starp prasības un kārtību izglītības procesa organizēšanai). Ar rīkojuma:
1.1. 5.28.punktu noteikts, ka izglītības un sporta jomā ievēro izglītības un mācību procesa norises
epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra
noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 3.8. apakšnodaļas nosacījumiem (t.sk par izglītības ieguves procesa
organizēšanu klātienē), ja vien šā rīkojuma 5.29., 5.30., 5.31., 5.32., 5.33., 5.34., 5.35., 5.36.,
5.37., 5.38., 5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45. un 5.46. apakšpunktā nav noteikts
citādi;
1.2. 5.31.punktu noteikts, ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē
ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības
iestādes darbība klātienē;
1.3. 5.33. punktu noteikts, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti
vai klātienē, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu
Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos):
1.3.1. individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai
1.3.2. vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu
vai kursu izglītojamie, vai
1.3.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;
1.4. 5.36.punktu noteikts, ka izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu,
klašu vai kursu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot
pārvietošanos), kā arī novēršot to nepārklāšanos ārtelpās starpbrīžos;
1.5. 5.42. punktu ir noteikts, ka sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmu norisē iekštelpās var piedalīties: darbinieki un izglītojamie, kuriem ir
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes
izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir
veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; peldētapmācības
programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk
kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības; individuāli (izņemot
izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas.
Savukārt, ārtelpās var piedalīties: darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai
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pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē
organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā
treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta
darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves; vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes
izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir
veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.
2.
Ņemot vērā, ka no š.g. 11.oktobra dēļ valstī noteiktajiem ierobežojumiem visas interešu izglītības
nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības nav iespējams 100% nodrošināt klātienē, un
ņemot vērā, ka nodarbību produktīvākai īstenošanai attālinātā formā ir nepieciešams lielāks vecāku
atbalsts (iesaiste), kā arī to, ka attālināto nodarbību īstenošanas rezultātā iestādēm samazinās
saimnieciskie izdevumi, nepieciešams lemt par līdzfinansējuma maksas samazināšanu tām
Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības nodarbībām,
kuras izglītības iestādes Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ nodrošina daļēji
vai pilnībā attālināti. Savukārt, par pārējām nodarbībām, kuras nav iespējams nodrošināt ne
klātienē, ne attālināti valstī noteikto ierobežojumu dēļ, līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšana
ir pārtraucama.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
14.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola “Baltais
Flīģelis”” 5.punktu, 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.12 “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” 6.punktu, Krimuldas novada domes 2013.gada 27.septembra saistošo noteikumu
Nr.18 “Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu” 3.punktu,
Mālpils novada domes 2018.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Mālpils Mūzikas un mākslas skolā” 4.punktu, Inčukalna novada domes 2010.gada 17.februāra
apstiprināto kārtību “Vecāku līdzfinansējuma kārtība”, 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 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 4. §) un Finanšu komitejas 2021.gada
14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 21.§), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. samazināt izglītojamo likumisko pārstāvjiem līdzfinansējuma maksu par 50 % tām
profesionālās ievirzes, interešu izglītības nodarbībām, kuru apguvi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm
jānodrošina attālināti vai daļēji attālināti un daļēji klātienē Ministru kabineta 2021.gada 9.
oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot.Nr.67, 1.§) vai Ministru
kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajos gadījumos;
2. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras nenodrošina interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības nodarbības valstī ierobežojošo pasākumu dēļ, pārtraukt par šo
periodu līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšanu;
3. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumisko
pārstāvju informēšanu un rīkojuma izdošanu iesniegšanai pašvaldības Finanšu pārvaldē par
izglītojamiem, kuriem piemērojama samazinātā maksa saskaņā ar šo lēmumu, rīkojumā norādot
samazināšanas apjomu un piemērošanas periodu;
4. Izglītības pārvaldei nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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31. §
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Graudu ielā 8B,
Siguldā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot “UR property” SIA valdes locekļa Uģa Rengarta 2021. gada 12. augusta iesniegumu
(reģ. Nr. A-3.10/5/216) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Graudu ielā
8B, Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. 8094 004 1014, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8094
004 1274, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000578415
datiem, nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8094 004 1014 un adresi Graudu iela 8B, Sigulda,
Siguldas nov., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 1274, platība
8.0446 ha, pieder SIA “UR property”, reģ. Nr. 40203170037;
2. iesniegumā norādīts, ka tiek plānota zemes vienības sadale privātmāju apbūves zemes gabalos,
izveidojot jaunas ielas, ar piekļuvi no Helmaņa un Graudu ielas;
3. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr.21
“Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) grafisko daļu,
zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), Zaļumvietas
(Z) un Satiksmes infrastruktūra (TS);
4. saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 5. punktu, ja pašvaldības teritorijas plānojumā
vai normatīvajos aktos dabas un vides aizsardzības jomā nav noteikts citādi, tad, lai nodrošinātu
esošo un plānoto objektu funkcijas, visās teritorijās atļauta ceļu, ielu un piebrauktuvju izbūve;
5. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta trešo daļu, detālplānojumu izstrādā
pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību
pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
6. saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 39.2. punktu,
detālplānojumu izstrādā, ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai
jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas;
7. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta panta ceturto daļu, detālplānojuma
izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka
vietējā pašvaldība darba uzdevumā;
8. saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, pašvaldības autonomās funkcija, kas noteikta likuma
15.panta pirmās daļas 13. punktā, ir saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību;
9. saskaņā ar Noteikumu 98. punktu, pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu, sniedzot
atbilstošu pamatojumu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta trešo
un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 98. punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā daļa un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021. gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 13.§), atklāti balsojot ar 18 balsīm par
(R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
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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. atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma Graudu ielā 8B,
Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. 8094 004 1014, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8094 004 0274;
2. apstiprināt Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei (1. pielikums);
3. apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Būvniecības
kontroles pārvaldes teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
4. detālplānojuma izstrādes ierosinātājam četru nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās noslēgt ar
Siguldas novada pašvaldību Līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu (2. pielikums).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
32. §
Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
2021.gada 24.septembrī Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Dakstiņa Jumti” (turpmāk
– SIA), reģ.Nr.44103055643, iesniegums saistībā ar 2020.gada 28.septembra līguma Nr. 349/20/5-30,
kas noslēgts ar Krimuldas novada domi, ar kuru SIA uzņemas veikt Sunīšu ciema katlu mājas pārbūvi
par dienas sociālo centru, līguma summa ir 219700.38 EUR bez PVN (divi simti deviņpadsmit tūkstoši
septiņi simti euro un 38 centi). Līguma izpildes gaitā ir konstatēta nepieciešamība pēc šādiem papildu
darbiem: betona grīdu un dūmeņa pamatnes pilnīga demontāža, pamata bloku sadurvietu un šuvju
apmešana, lieveņu montāža, demontāža, dežuranta telpas izbūve, aizpildīšana, pamatu izlīdzināšana
taisnā līnijā, lietus ūdens savācējkastu uzstādīšana, lieveņu montāža, demontāža u.c. darbi.
Prognozējamās papildus būvniecības darbu izmaksas 24136.46 EUR bez PVN. Līguma izpildes gaitā
konstatēti arī izslēdzamie darbi: iekštelpu koka palodžu montāža, sienu apmešana ar MP75 apmetumu,
terases izbūve, karoga masta montāža, notekūdeņu septiku uzstādīšana, kanalizācijas skataku
uzstādīšana. Izslēdzamo darbu izmaksas sastāda 8813.90 EUR bez PVN. Ņemot vērā minēto,
nepieciešamais papildus finansējums ir 18540.30 EUR. Izvērtējusi iepriekš minēto informāciju, dome
konstatē:
1. Infrastruktūras projekts “Sunīšu katlu mājas pārbūve par dienas sociālo centru” ir iekļauts
Krimuldas novada pašvaldības 2021.gada budžetā (apstiprināts ar Krimuldas novada domes
2021.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1,25.p.).
2. Projekta realizācija atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā
noteiktajai autonomajai funkcijai: gādāt par iedzīvotāju izglītību; 5.punktā noteiktajai
funkcijai: rūpēties par kultūru; 6.punktā noteiktajai funkcijai: veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu; kā arī 7.punktā noteiktajai funkcijai: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.
un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta septītās
daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 22. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. atbalstīt vienošanās slēgšanu ar SIA “Dakstiņa Jumti”, reģ.Nr. 44103055643 par papildu darbu
veikšanu infrastruktūras projektā “Sunīšu ciema katlu mājas pārbūve par dienas sociālo centru”,
nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzot 2022.gada budžetā;
2. uzdot Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības sagatavojot Siguldas novada pašvaldības
2022.gada budžeta projektu.
33. §
Par sadarbības līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu “Par Siguldas un Ropažu
novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali,
attiecībā uz Vangažu pilsētu” (prot. Nr.2, 12.§) un Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada
1.jūlija lēmumu “Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (prot.Nr.1, 2.§) un
Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumu “Par Siguldas un Ropažu novada
pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali,
attiecībā uz Vangažu pilsētu” (prot.Nr.3, 3.§) nolemts atbalstīt Siguldas novada pašvaldības un
Ropažu novada pašvaldības sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu un noslēgt sadarbības līgumu;
2. Inčukalna novada dome 2018.gada 16.maijā pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
“Vangažu kapi” pārņemšanu”, ar kuru nolemts iegādāties nekustamo īpašumu “Vangažu kapi”,
kadastra apzīmējums 8064 001 0228, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā 3,21ha platībā no
Vangažu evanģēliski luteriskās draudzes, reģ.Nr.90001077869, par kadastrālo vērtību EUR
1236,00 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši euro nulle centi) apmērā, kā arī no Vangažu
evanģēliski luteriskās draudzes pieņemts reģistrs par veiktajiem apbedījumiem, apbedījumu plāni
un cita svarīga informācija, kas saistīta ar nekustamo īpašumu “Vangažu kapi”. 2018.gada
8.oktobrī parakstīts pirkuma līgums;
3. Apdzīvoto vietu un administratīvo teritoriju likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka
jaunievēlētā Siguldas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja;
4. Ar 2021.gada 2.jūlija sadarbības līgumu Nr. SNP/2021/3 Siguldas novada pašvaldība nodeva un
Ropažu novada pašvaldība pieņēma amata vietu “Teritorijas un kapu uzraugs, 1,0 slodze” un tam
nepieciešamo finansējumu, kas ieplānots Vangažu pilsētas budžetā (Līguma 3.2.1.apakšpunkta
tabulas 8.rinda);
5. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka: “Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: 2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”;
6. Ņemot vērā, ka Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Vangažu pilsētas teritorijā vairs nav
savas kapsētas, kā arī to, ka Ropažu novada pašvaldībai tika nodota amata vieta “Teritorijas un
kapu uzraugs” un tai nepieciešamais finansējums, nepieciešams sadarboties ar Ropažu novada
pašvaldību, ar mērķi nodrošināt Vangažu pilsētā deklarēto iedzīvotāju apbedīšanu tiem tuvākajā
kapsētā;
30

7. Likuma “Par pašvaldībām” 95. panta pirmā daļa noteic: “Lai risinātu uzdevumus, kuros ir
ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību
biedrības vai iestāties šādās biedrībās.”
8. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas sadarbības
līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas — publiskas personas kompetencē ietilpstoša
pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu;
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.4, 23. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra
sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 14. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības sadarbību Vangažu
kapsētas, kas atrodas Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs Nr.8064 001 0233
(kadastra apzīmējums 80640010233), 3,21ha platībā uzturēšanā, lai nodrošinātu Vangažu
pilsētā deklarēto iedzīvotāju apbedīšanu tiem tuvākajā kapsētā;
2. noslēgt sadarbības līgumu (pielikumā);
3. pilnvarot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Linardu Kumski
parakstīt sadarbības līgumu.
34. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par
atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
Dome konstatē:
1.
ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumu “Par atbalstu izglītojamo
ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot. Nr.9,
9.§) (turpmāk – Domes lēmums) lemts par ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu pārtikas paku izdales
veidā lēmumā noteiktajiem 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). Lēmumā pieminētie Ministri kabineta
noteikumi spēku zaudējuši 2021.gada 11.oktobrī. Tā vietā stājušies Ministru kabineta 2021.gada
28.septembra noteikumi Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi), kuros no iepriekšējiem noteikumiem ir
pārnesti vairāki epidemioloģiskās drošības pasākumi, t.sk. arī regulējums izglītojamo ēdināšanai
laikā, kad vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas
apguve nodrošināma attālināti;
2.
lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu
novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību,
ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11.
janvārim. Rīkojuma 5.28.punkts noteic, ka izglītības un sporta jomā ievēro izglītības un mācību
procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši MK noteikumu 3.8. apakšnodaļas
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3.

4.

5.

nosacījumiem, ja vien šā rīkojuma 5.29., 5.30., 5.31., 5.32., 5.33., 5.34., 5.35., 5.36., 5.37., 5.38.,
5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45. un 5.46. apakšpunktā nav noteikts citādi. Rīkojuma
5.31.punkts noteic, ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti
augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes
darbība klātienē;
MK noteikumu 3.8. apakšnodaļas 109.1.apakšpunkts punkts 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 mājas karantīnas pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir
izsludināta karantīna. Tā kā bērniem Covid-19 infekcija norit straujāk nekā pieaugušajiem un lai
izglītojamie varētu pēc iespējas ātrāk atgriezties izglītības iestādē klātienē, MK noteikumu 192.
punktā noteikts, ka pēc mājas karantīnas, veicot Covid-19 testu septītajā dienā pēc karantīnas
uzsākšanas, izglītojamais var atgriezties izglītības iestādē klātienē ar negatīvu testa rezultātu.
MK noteikumu 128.1.apakšpunkts noteic, ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 109.1.
apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, tad, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas
izglītojamo brīvpusdienām:
“128.1.1. 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;
128.1.2. 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;
128.1.3. ja šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā
dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu
128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi
valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.1.1. un
128.1.2. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam (..);
ņemot vērā minēto, lai pašvaldība varētu turpināt nodrošināt ēdināšanas atbalstu izglītojamiem
pārtikas paku veidā saskaņā ar 2021.gada 11.oktobrī spēkā stājušiem MK noteikumiem, ir
nepieciešams izdarīt grozījumus Domes lēmumā, nemainot atbalstāmo izglītojamo loku.

Ievērojot iepriekš 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 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 3. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes
atzinumu (prot. Nr.5, 24. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
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Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalstu
izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”
(prot. Nr.9, 9. §) šādus grozījumus:
1. izteikt 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“1. nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā šādiem izglītojamiem, kuriem
saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
109.1.apakšpunktu vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguve nodrošināta attālināti (pārtikas pakas saņemšanas
periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību dienas pēc kārtas):”
2. papildināt ar 9.punktu šādā reakcijā:
“9. pārtikas paka komplektējama izdevumu apjomā, kas atbilst septiņām mācību dienām un
izsniedzama vienu reizi divās nedēļās.”
35. §
Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
Dome konstatē:
1. lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi
Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
(turpmāk – MK noteikumi) noteic epidemioloģiskās drošības pasākumus un 3.8. apakšnodaļā
regulējuma ietvaru izglītības procesa īstenošanai, ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības ieguve
organizējama klātienē epidemioloģiski drošā vidē, ja izglītojamiem nav noteikti obligāti
pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi. Tā kā bērniem Covid-19 infekcija norit straujāk
nekā pieaugušajiem un lai izglītojamie varētu pēc iespējas ātrāk atgriezties izglītības iestādē
klātienē, MK noteikumu 192.punkts noteic, ka izglītojamam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19
testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir
negatīvs. Pārējos gadījumos personai, kurai noteikta mājas karantīna, to var pārtraukt
četrpadsmitajā dienā ar ārsta atļauju vai pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā desmitajā dienā
pēc karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. Savukārt MK noteikumu 189.punkts noteic,
ka personai, kurai jāatrodas izolācijā, to var pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju;
2. lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu
novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību,
ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no 2021. gada 11.oktobra līdz 2022. gada 11.
janvārim. Rīkojuma 5.28.punkts noteic, ka izglītības jomā ievēro izglītības un mācību procesa
norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši MK noteikumu 3.8. apakšnodaļas
nosacījumiem, ja vien šā rīkojuma 5.29., 5.30., 5.31., 5.32., 5.33., 5.34., 5.35., 5.36., 5.37., 5.38.,
5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45. un 5.46. apakšpunktā nav noteikts citādi;
3. risinot jautājumus par ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu Siguldas novadā deklarētajiem
pirmsskolas izglītojamiem, kuru grupai noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija)
pasākumi, ir nepieciešams paredzēt iespēju nodrošināt ēdināšanas atbalstu vismaz tai Siguldas
novadā deklarēto izglītojamo kategorijai, kurai pārtikas paku atbalstu nodrošināja Siguldas novadu
veidojošo bijušās pašvaldības, proti, Krimuldas novada pašvaldība, Mālpils novada pašvaldība,
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Siguldas novada pašvaldība. Inčukalna novada pašvaldība nebija paredzējusi atbalstu pirmsskolas
izglītojamo ēdināšanai pretepidēmijas pasākumu īstenošanas ietvaros;
4. lai mazinātu/izslēgtu pagatavotās pārtikas piegādes un uzglabāšanas riskus, Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādēm nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā.
Ievērojot iepriekš 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 komitejas 2021.gada
13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 5. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu
(prot. Nr.5, 25. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā Siguldas novadā deklarētajiem
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru grupai saskaņā ar Ministru kabineta
2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija)
pasākumi (pārtikas pakas saņemšanas periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību dienas pēc
kārtas), proti:
1.1. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas
novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
1.2. pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada
teritorijā un ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
2. līdzekļus minēto izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas novadu
veidojošo bijušo pašvaldību budžetiem, kuros ieplānots atbalsts 2021.gadā pirmsskolas
izglītojamo ēdināšanai;
3. Siguldas novada izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu
nodrošināt pārtikas paku izdali to izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies
izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā;
4. Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali to lēmuma
1.2.apakšpunktā norādīto izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā
ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā, ja izglītojamais mācās cita novada
pirmsskolas izglītības iestādē;
5. ja izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku pašvaldības izglītības
iestādē, Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā deklarētajā
dzīvesvietā Siguldas novada robežās;
6. pārtikas paka komplektējama izdevumu apjomā, kas atbilst septiņām mācību dienām un
izsniedzama vienu reizi divās nedēļās.
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Tehnisku iemeslu dēļ deputāts I. Bernats nepiedalās balsošanā. Turpmāk balsošanā piedalās 17 deputāti.
36. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Izskatot Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Siguldas Sporta
skola”, turpmāk – Sporta skola, direktores Karīnas Putniņas 2021.gada 7.oktobra iesniegumu par
deleģējuma līguma noslēgšanu ar biedrību “Sporta un interešu klubs "RO"”, reģistrācijas
Nr.50008034261, turpmāk – Biedrība, par Biedrības interešu izglītības nodrošināšanu skeletonā Sporta
skolas audzēkņiem, konstatēts:
1.
Siguldas novadā viens no prioritārajiem sporta veidiem ir skeletons, kura mācību-treniņu process
Latvijā netiek īstenots nevienā izglītības iestādē vai tās struktūrvienībā. Ņemot vērā Siguldas
novada skeletonistu sasniegumus starptautiska mēroga sacensībās un izcīnītās medaļas, atbilstošas
sporta bāzes pieejamību Siguldā, kā arī saskaņā ar apstiprinātās Siguldas novada Sporta un aktīvās
atpūtas stratēģijas 2018.-2024.gadam mērķi M1 Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu
daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti, uzdevumu U3 Visiem novada bērniem un jauniešiem
pieejamu sporta aktivitāšu nodrošināšana, rīcību R7 Attīstīt Siguldas Sporta skolas darbību, ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 14.§) nolemts
atbalstīt interešu izglītības mācību-treniņu procesa skeletonā īstenošanas nodrošināšanu Sporta
skolā, uzdodot Sporta skolas direktorei veikt nepieciešamās darbības interešu izglītības procesa
uzsākšanai;
2.
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību ((..) organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu šā likuma 15. pantā paredzēto funkciju
izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi. Arī Sporta
likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības finansē licencētas sporta izglītības programmas to
padotībā esošajās akreditētajās sporta izglītības iestādēs. Minētā likuma 13.panta otrā daļa noteic,
ka finanšu līdzekļus sportam var veidot ne tikai pašvaldību, bet arī juridisko un fizisko personu
līdzekļi, sporta organizāciju līdzekļi un starptautisko sporta federāciju atskaitījumi;
3.
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja privātpersona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts
ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanā. Saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās
pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. Saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas
pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus;
4.
Biedrība uzņēmuma reģistrā reģistrēta 1998.gada 20.aprīlī (Biedrību un nodibinājuma reģistrā
reģistrēta 2005.gada 21.aprīlī). Saskaņā ar statūtiem Biedrības mērķi ir organizēt sporta
sacensības, seminārus, nodrošinot pilnvērtīgu un saturīgu biedru un citu iedzīvotāju veselīgas
atpūtas organizēšanu, fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanu; augstas klases sportistu
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sagatavošana; sporta sacensību organizēšana; sporta treniņu nometņu organizēšana. Biedrībai no
2005.gada 5.jūlija ir spēkā esošs sabiedriskā labuma guvēja statuss sporta atbalstīšanā.
Kopš Biedrības dibināšanas, Biedrība realizē statūtos noteiktos mērķus olimpiskajā sporta
veidā – skeletonā, nodrošinot to biedru dalību Olimpiskajās spēlēs 2002.gadā Soltleiksitijā,
2006.gadā Turīnā, 2010.gadā Vankūverā, 2014.gadā Sočos, 2018.gadā Phjončhanā. Biedrības
trenēto sportistu sasniegumi: 2 olimpiskās medaļas, 8 pasaules čempionātu medaļas, 18 Pasaules
kausa kopvērtējuma globusi, 115 Pasaules kausa posmu medaļas, 20 Eiropas čempionāta medaļas.
Biedrības personālsastāvā ir tāds sporta specialists, kas ir tiesīgs īstenot profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu, vadīt sporta treniņus
(nodarbības), veikt izglītojošo un metodisko darbu sporta jomā.
2021.gada augustā Biedrība ir licencējusi interešu izglītības programmu skeletonā. Interešu
izglītības programmas ietvaros tiek atlasīti bērni un jaunieši ar potenciālu talantu skeletona sportā
ar mērķi sagatavot viņus kā augstas kvalifikācijas skeletonistus un potenciālus Latvijas izlases
dalībniekus, lai pārstāvētu Latviju starptautiskās sacensībās - Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un
Eiropas čempionātos, Pasaules un Eiropas kausa izcīņās – dažādās vecuma grupās. Pēc Sporta
skolas sniegtās informācijas Biedrība ir vienīgā, kas šobrīd nodrošina šādas programmas
īstenošanu. Šī gada vasarā Biedrība par saviem līdzekļiem ir noorganizējusi Siguldā divas
treniņnometnes 14 jauniešiem, kuriem bija labākie rezultāti viņu īstenotās atlases ietvaros. Šobrīd
labākie 12 jaunieši no Siguldas novada ir uzsākuši treniņus mākslīgā ledus starta estakādē;
5.
ņemot vērā, ka skeletons ir specifisks sporta veids, kam nepieciešamas speciālās zināšanas un
pieredze, Sporta skola, lai varētu realizēt apmācības un treniņus skeletonā augstākajā kvalitātē, no
saviem resursiem bez kvalificētu pedagogu un tehniskā personāla piesaistes, kā arī bez programmas
īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes, patstāvīgi nevar nodrošināt interešu izglītības
programmas īstenošanu skeletonā. Biedrības mērķi, pieredze, līdzšinējās aktivitātes, kas vērstas
uz jauniešu, junioru sagatavošanu izlasēm un starptautiska mēroga sacensībām un Biedrības
panākumi sportistu sasniegumu veidā augsta mēroga sacensībās un izcīnītās medaļas, ir
apliecinājums tam, ka Biedrība spētu nodrošināt kvalitatīvu interešu izglītības programmas
īstenošanu skeletonā Sporta skolas audzēkņiem. Deleģējot interešu izglītības programmas
īstenošanu, uzdevumu rezultativitāte būtu salīdzināmi augstāka, jo Biedrības mērķis papildus
interešu izglītības programmas īstenošanai ir sportistu sagatavošana un virzība starptautiska
mēroga sacensībām, piemēram, Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm 2024.gadā Korejā. Turklāt
Biedrībai ir gan kvalificēts personāls, gan vispārējais aprīkojums (2 jaunas skeletona kamanas, 2
skeletona slidu pāri, 4 skeletona ķiveres, 4 pāri skeletona naglenes, darba galdi un slidu asināšanai
nepieciešamie instrumenti) uzdevuma izpildes uzsākšanai. Biedrībai papildus būs nepieciešams
tāds nodrošinājums, kas pielāgojams katram audzēknim kvalitatīvas sagatavotības nodrošināšanai
sporta meistarības paaugstināšanas nolūkos. Biedrības personālam, kas nodrošinās interešu
izglītības īstenošanu, ir derīgi sadarbībspējīgi sertifikāti, kas apliecina, ka personas ir pilnībā
vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid 19.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktum, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta
pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 47.1 panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības,
kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr. 7, 2. §) un Finanšu
komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 19. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – 1 (A. Pētersone), atturas – 1
(I. Stupele), nepiedalās – 1 (D. Dukurs), dome nolemj:
1. slēgt deleģēšanas līgumu (projekts pielikumā) ar biedrību “Sporta un interešu klubs "RO"”,
reģistrācijas Nr.50008034261, pilnvarojot veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par iedzīvotāju izglītību)
uzdevumu - īstenot Siguldas sporta skolai interešu programmu skeletonā, finansējumu
2021.gadam paredzot no Siguldas Sporta skolas budžeta līdzekļiem;
noteikt deleģēšanas līguma termiņu - pieci gadi;
nosūtīt deleģēšanas līguma projektu saskaņošanai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai;
uzdot Siguldas Sporta skolai, pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, organizēt tā parakstīšanu;
uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei, pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas, publicēt to
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
noteikt, ka biedrība “Sporta un interešu klubs "RO"” ir Siguldas Sporta skolas pārraudzībā;
Siguldas Sporta skolas direktorei nodrošināt deleģētā uzdevuma izpildes kontroli, deleģētā
uzdevuma izpildes kvalitātes novērtēšanu.

37. §
Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu Labbūtības ceļakarte
skolā” īstenošanai” projekta “Jaunietis jaunietim” realizāciju
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
2021.gada augustā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) ir izsludinājis
projektu konkursu ar mērķi sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem
- labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un
vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi
nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot
pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.
Siguldas novada pašvaldība 2021. gada 10. septembrī iesniedza JSPA izsludinātajā projektu
konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta
“Jaunietis jaunietim” (turpmāk – Projekts) pieteikumu . JSPA iesniegto Projektu ir apstiprinājis un
finansējums ir piešķirts.
Projekts paredzēts Siguldas pilsētas vidusskolas skolēniem. Mērķa grupa: 8.-12. klases skolēni.
Projektu paredzēts īstenot no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par mentālo veselību, veidojot informatīvus plakātus,
bukletus par mentālo veselību un piesaistīt skolai speciālistu, lai izglītotu skolotājus un skolēnus par
mentālo veselību, sadarbojoties ar pašvaldību.
Projekta aktivitātēs ir iekļauts:
1) aptauja, kurā plānots iesaistīt ap 210 Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnus;
2) apmācības skolotājiem par mentālo veselību - Siguldas pilsētas vidusskolā;
3) neformālās izglītības aktivitāte - Siguldas pilsētas vidusskolā;
4) saruna “Jaunietis jaunietim” - Siguldas pilsētas vidusskolā. Uz sarunu aicināsim sabiedrībā
pazīstamu jaunieti, kurš dalīsies ar savu pieredzi (Eduardu Gorbunovu (Edavārdi);
5) lekcija ar psihologu - Siguldas pilsētas vidusskolā;
6) praktiskās nodarbības - Siguldas pilsētas vidusskolā.
8.-12.klašu vidū tiks sniegta informācija par to, kas vispār ir mentālā veselība, kā arī sniegs ieskatu kā
rīkoties dažādās situācijās - kā noteikt mentālās veselības problēmas un sniegt palīdzību. 10. - 12. klašu
skolēni izzinās vairāk savu klasesbiedru mentālo stāvokli un saliedēsies savā starpā. Skolotājiem tiks
sniegta informācija par mentālo veselību, viņi tiks apmācīti ko darīt dažādas situācijās, piemēram,
panikas lēkmēs, stresa situācijās, jauniešu strīdos un citās šāda tipa situācijās.
Projekta kopējās izmaksas ir 999,62 (deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 62 centi). Projekta
izmaksas 100% apmērā sedz JSPA programma. Finansēšanas nosacījumi paredz, ka JSPA finansējuma
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avansa maksājumu 100% apmērā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ieskaitīs Siguldas novada
pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kā arī
ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2021.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 6. §) un
Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 26. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm
par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības projekta “Jaunietis jaunietim” pieteikuma realizāciju;
2. noteikt Jaunrades centra direktori Ilzi Šulti kā atbildīgo par projekta realizāciju un uzraudzību;
3. Finanšu pārvaldei projektam paredzēto līdzfinansējumu 999,62 euro apmērā iekļaut Siguldas
novada pašvaldības 2021.gada budžetā.
38. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 4. §)
Ziņo: Personāla pārvaldes vadītāja S. Grāvīte
[..]
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” ir apstiprināti pašvaldības
administrācijas un iestāžu amatu saraksti. Lai nodrošinātu visu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu un lai veiktu precīzu pašvaldības izveidoto amatu klasifikāciju, nepieciešams izdarīt
grozījumus un precizējumus Siguldas novada pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumā “Par Siguldas
novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un
3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 ,,Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 27. §), atklāti
balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), 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 “Pārvalde” svītrot ierakstus Nr.9., 10. un 11;
2. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļā “Klientu apkalpošanas pārvalde” ieraksta Nr.2 kolonnā
“Amata vietu skaits” aizstāt skaitli “1” ar skaitli “3”;
3. lēmuma 1.pielikumā “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas sadaļā “Klientu apkalpošanas pārvalde” apakšsadaļā “Klientu
apkalpošanas nodaļa”:
3.1.
svītrot ierakstus Nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
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3.2.
svītrot ieraksta Nr.12 amata nosaukumā vārdus “Siguldas KAC”;
3.3.
aizstāt ieraksta Nr.12 kolonnā “Amata vietu skaits” skaitli “2” ar skaitli “8”;
4. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas sadaļas “Teritorijas attīstības pārvalde” apakšsadaļā “Vides pārvaldības
nodaļa” ieraksta Nr.16 kolonnā “Amata vietu skaits” aizstāt skaitli “8” ar skaitli “9”;
5. papildināt lēmuma 1.pielikumu ar sadaļām “Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvalde”;
“Krimuldas un Mālpils pagastu apvienības pārvalde” un “Mālpils un Mores pagastu apvienības
pārvalde” lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.17.40.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 4.novembrī.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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