DOMES SĒDES PROTOKOLS
Siguldā
2021. gada 4. novembrī

Nr. 11

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,
Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Zane Berdinska (personīgu iemeslu dēļ), Solvita Strausa (personīgu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece I. Lazdāne,
juriste A. Kalniņa, Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja
I. Zālīte, Būvvaldes vadītāja R. Bete, Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece Z. Reizniece, Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators Dz. Strads.
Protokolē: dokumentu pārvaldības speciāliste Jolanta Dinka
Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 16.03
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 Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai.
2. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu nekustamajā īpašumā “Meža vanagi”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā.
3. Par servitūta līguma slēgšanu.
4. Par atbalstu būvprojekta izstrādei Mores pamatskolas pārbūve Siguldas ielā 15, Morē,
Mores pagastā, Siguldas novadā.
5. Par atbalstu būvprojekta “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pārbūve Šveices ielā
17B un Šveices ielā 19, Siguldā” izstrādei.
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot. Nr.4, 13. §).
7. Par Siguldas novada bāriņtiesas, Krimuldas novada bāriņtiesas un Mālpils novada
bāriņtiesas sadarbību.
8. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra lēmumā
“Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”.

9. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra lēmumā
“Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības
ieguves procesa ietvaros”.
10. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu, Apbalvojuma
komisijas un konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas
sastāva apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba
kārtību ar 21 (divdesmit vienu) papildjautājumu: Nr. 11 “Par Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējumu projekta “Izstāde.”Latvju raksti. Citādība”“ īstenošanai”, Nr. 12 “Par nolikuma
“Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa
nolikums” apstiprināšanu”, Nr. 13 “Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu
finansēšanas konkursa 2022. gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu”, Nr. 14 “Par
Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2022. gada
konkursa komisijas apstiprināšanu”, Nr. 15 “Par nolikuma “Konkurss “Gada klase”“ apstiprināšanu”,
Nr. 16 “Par nometnes “Rudens krāsas 2021” īstenošanas termiņa pārcelšanu”, Nr. 17 “Par grozījumu
2019. gada 18. aprīļa nolikumā Nr.6 “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” un
Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”, Nr. 18 “Par Siguldas
novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā “Goda novadnieks”,
Nr. 19 “Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu
nominācijā,”Goda novadnieks”“, Nr. 20 “Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība
kandidāta apstiprināšanu nominācijā “Goda novadnieks”“, Nr. 21 “Par Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā “Gada novadnieks”“, Nr. 22 “Par grozījuma izdarīšanu Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām
Siguldas novada pašvaldībā”, Nr. 23 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 12. augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §), Nr. 24 “Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2.
stāva Darbnīcas Nr.10, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta
apstiprināšanu”, Nr. 25 “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošo
noteikumu Nr. 22 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu”, Nr. 26 “Par Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 “Par sociālajām
garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā
redakcijā”, Nr. 27 “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Par Siguldas
novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā”, Nr. 28 “Par
apstrīdēšanas iesnieguma par Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 28. septembra lēmuma “Par
trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38 15.§) izskatīšanu”, Nr. 29 “Par grozījumiem Siguldas
novada Bāriņtiesas nolikumā”, Nr. 30 “Par sadarbību gājēju ietves gar valsts vietējo autoceļu V58
Sigulda – Allaži – Ausmas posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā izbūvē un
uzturēšanā”, Nr. 31 “Par piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Siguldas novada
Pašvaldības policijas amatpersonām”.
Atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 21 (divdesmit vienu) papildjautājumu:
11. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Izstāde.”Latvju raksti.
Citādība”“ īstenošanai.
12. Par nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu
finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
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13. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
2022.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
14. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
2022. gada konkursa komisijas apstiprināšanu.
15. Par nolikuma “Konkurss “Gada klase”“ apstiprināšanu.
16. Par nometnes “Rudens krāsas 2021” īstenošanas termiņa pārcelšanu.
17. Par grozījumu 2019. gada 18. aprīļa nolikumā Nr.6 “Siguldas novada Kultūras
konsultatīvās padomes nolikums” un Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes
sastāva apstiprināšanu.
18. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu
nominācijā “Goda novadnieks”.
19. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu
nominācijā “Goda novadnieks”.
20. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu
nominācijā “Goda novadnieks”.
21. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā “Gada
novadnieks”.
22. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija
nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4. §).
24. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2. stāva Darbnīcas Nr.10, Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 22 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14.oktobra saistošo noteikumu
Nr.23 “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas
novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Par Siguldas
novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu jaunā
redakcijā.
28. Par apstrīdēšanas iesnieguma par Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 28. septembra
lēmuma “Par trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38 15.§) izskatīšanu.
29. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
30. Par sadarbību gājēju ietves gar valsts vietējo autoceļu V58 Sigulda – Allaži – Ausmas
posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā izbūvē un uzturēšanā.
31. Par piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Siguldas novada
Pašvaldības policijas amatpersonām.
1. §
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
[1] Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai
izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu.
[2] Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta pirmais punktu attīstības
programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā
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izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošana. Minētā likuma 22.pants noteic, ka vietējās
pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā
arī blakus esošo vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Vietējās pašvaldības
attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju
par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju
plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību. Vietējās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā iekļauj
attīstības projektus, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk. Investīciju plānā iekļauj arī
tādus attīstības projektus, kurus plānots īstenot vairākām pašvaldībām kopīgi, ja kopējās projekta
izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 66.punktu lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu pieņem
pašvaldības dome, apstiprinot izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa
un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas vai attīstības programmas projektu.
[3] Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanai Darba
uzdevuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas 2020. gada 30. oktobra sēdē (prot.Nr.7, 4.§), pēc kuras šis Darba uzdevuma projekts
komisijas uzdevumā stiprināts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību domēs.
[4] Ar 2021. gada 12. augusta lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–
2027. gadam izstrādes uzsākšanu un Darba uzdevuma grozījumiem” (Nr.6, 1.§) uzsākta dokumenta
izstrāde un veikti grozījumi Darba uzdevumā, mainot izstrādes darba grafiku. Ņemot vērā minēto
lēmumu, ir izstrādāts Attīstības programmas projekts, atbilstoši Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī
(aktualizēta 2019. gadā) un Vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības
programmu izstrādei (2021. gada projekts). Attīstības programmā iekļautais Investīciju plāns tiks
pilnveidots un papildināts, ņemot vērā pašvaldības kārtēja gada budžetu.
[5] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 67.punktu pēc attīstības programmas projekta izstrādes
pašvaldības dome pieņem lēmumu par projekta nodošanu publiskai apspriešanai, nosakot termiņu,
kas nav mazāks par četrām nedēļām, un informē attiecīgo plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas
nepieciešamību.
Ievērojot iepriekš minēto un, 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, 22. pantu, 2014. gada 14. oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 67. punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.2. apakšpunktu, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 21. pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 8. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 1. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1(A. Pētersone), dome
nolemj:
1. nodot Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projektu publiskajai
apspriešanai;
2. noteikt Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta publiskās
apspriešanas termiņu sākot no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim
(ieskaitot) un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2021. gada 29. novembrī.
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3. noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu – Siguldas novada
pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju;
4. paziņojumu par Siguldas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta
nodošanu publiskai apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi 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);
5. informēt Rīgas plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību.
2. §
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu nekustamajā īpašumā “Meža vanagi”, Allažu
pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot SIA “Ziemeļlatvijas meži” 2021. gada 3. augusta iesniegumu ar lūgumu izsniegt
atļauju meža ierīkošanai uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes nekustamā īpašuma “Meža
vanagi”, kadastra Nr. 8042 002 0253, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0252, stādot
kokus 6.64 ha platībā, ar pievienotu apmežojamās platības skici, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Allažu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000578268
datiem, nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Meža vanagi”, kadastra Nr. 8042 002 0253,
sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0252 un platību 16.78 ha,
īpašnieks ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ziemeļlatvijas meži”, reģistrācijas Nr.
40103474868;
2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem, zemes vienībai bez adreses ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0252 (turpmāk – Zemes
vienība) reģistrēti zemes lietošanas veidi 7.21 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme (pļavas),
5.48 ha meži, 3.52 ha krūmāji, 0.53 ha zem ūdens un 0.04 ha zem ceļiem; zemes vienībai
reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 114300 m2, Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 47200 m2; Fizisko un juridisko personu
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302) – 6300 m2;
3. iesniegumā lūgts atļaut apmežot platību 6.64 ha, kura iesnieguma grafiskajā pielikumā
norādīta kā divi nogabali ar platībām 1.87 ha un 4.77 ha;
4. 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 – Teritorijas plānojums) grafiskās daļas karti
“Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemes vienības plānotā (atļautā)
izmantošana ir Lauku zemes (L), Meži (M) un Ūdeņi (Ū);
5. lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņu nosaka Lauksaimniecības un lauku
attīstības likums un, saskaņā ar šī likuma 10.panta pirmo daļu, lauksaimniecībā izmantojamās
zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
6. saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 308 “Meža atjaunošanas,
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 3. punktu, sējot vai stādot mežu var
ieaudzēt: ja meža ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajām prasībām; ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās
meža ieaudzēšanas atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām
prasībām precizē vietējā pašvaldībā; meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas likumā
noteiktajām prasībām; ja teritorija Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav
reģistrēta kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
7. saskaņā ar Teritorijas plānojuma III.sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
313.1. punktu, lauku zemēs kā papildizmantošana ir noteikta mežsaimnieciska teritorijas
izmantošana; saskaņā ar 317. punktu, mežus ieaudzē mazvērtīgās, lauksaimniecībā
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8.

9.

10.

11.
12.

neizmantojamās zemēs, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var transformēt meža
zemē, izņemot meliorētās zemēs;
saskaņā ar meliorācijas kadastra informāciju Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” portālā www.zmni.lv, Zemes vienības lauksaimnieciski izmantojamā daļa ir
meliorēta, tajā skaitā apmežošanai paredzētie nogabali; saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi” 7. punktu, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina meliorācijas sistēmas
kopšanu un nepieļauj koku un krūmu augšanu drenu sistēmas nosusināmajā platībā;
saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv
datiem, Zemes vienībai lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais
novērtējums ir 40 balles, kas atbilst IV kvalitātes grupai (no 31 līdz 40 ballēm) un no
kvalitatīvā novērtējuma ir vidēji vērtīga, nevis mazvērtīga lauksaimniecības zeme;
saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo
informāciju, Zemes vienībā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi vai īpaši aizsargājamo
sugu dzīvotnes;
ievērojot iepriekš minēto, secināms, ka zemes vienības apmežošana norādītajā daļā, saskaņā
ar Teritorijas plānojumu un meliorāciju regulējošajiem normatīviem, nav pieļaujama;
2021. gada 11. oktobrī SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” nosūtīta vēstule Nr. A3.10/4/1416, kurā, ņemot vērā iespējamu nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, lūgts līdz
2021. gada 25. oktobrim rakstiski izteikt savu viedokli ar papildu pamatojumu attiecībā uz
izskatāmo jautājumu; viedoklis nav iesniegts.

Ievērojot konstatējošā daļā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 13.punktu, Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi” 3. punktu, 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” III sējuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
317. punktu, kā arī ievērojot Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021. gada 4. novembra
sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 9. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
atteikt izsniegt atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļas 6.64 ha platībā
pārveidošanai par meža zemi nekustamā īpašuma “Meža vanagi”, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, kadastra Nr. 8042 002 0253, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0252.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro un trešo
daļu: Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā.
3. §
Par servitūta līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [J.P.], deklarētā dzīves vietas adrese: [ADRESE], 2021. gada 5. maija iesniegumu,
kas Inčukalna novada domē reģistrēts 06.05.2021. ar Nr. ND/3-7/21/SDF-422, un [J.A.], deklarētā
dzīves vietas adrese: [ADRESE], 2021.gada 6.augusta iesniegumu, kas Siguldas novada pašvaldībā
(turpmāk – Pašvaldība) reģistrēts 09.08.2021. ar Nr.A-3.10/6/735, ar lūgumu izskatīt iespēju
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nodibināt servitūtu, lai juridiski sakārtotu piekļūšanu īpašumam [NOSAUKUMS] (turpmāk –
Nekustamais īpašums), kam piebraucamais ceļš iet caur pašvaldības īpašumu Saules iela 6,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8064 006 0514 sastāvā esošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0514, dome konstatē:
1. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu 0,1741 ha platībā, nostiprinātas dzīvokļu
īpašumiem:
1.1.[ADRESE], (Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.[..]) – īpašniece [J.A.];
1.2.[ADRESE], (Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.[..]) – īpašniece [J.P.].
2. Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašumā Saules iela 6, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, kadastra numurs 8064 006 0514 sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8064 006 0514 nostiprinātas Inčukalna novada pašvaldībai (Rīgas rajona tiesas Inčukalna
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000473383, turpmāk – Pašvaldības īpašums).
3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūlija,
jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar
administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores
pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic,
ka Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
4. Nekustamā īpašuma īpašnieces ir iepazinušās dabā ar faktisko braucamā ceļa servitūta
atrašanās vietu, akceptējušas, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības braucamā
ceļa uzlabošanā un ikgadējā uzturēšanā, kalpojošā zemes gabala īpašniekam neradot
zaudējumus.
5. Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta otrā daļa nosaka, ka Pašvaldības īpašums izmantojams
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to
publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos
pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta
un citas iestādes).
6. Civillikuma 1130.pants nosaka, ka servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma
tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes
gabalam par labu. Savukārt Civillikuma 1131. pantā noteikts, ka servitūts, kas nodibināts par
labu noteiktai fiziskai vai juridiskai personai, ir personālservitūts; servitūts, kas nodibināts par
labu kādam noteiktam nekustamam īpašumam, tā ka to izlieto katrreizējais tā īpašnieks, ir
reālservitūts. Atbilstoši Civillikuma 1141. pantā noteiktajam katra reālservitūta pastāvēšanai
vajadzīgi divi nekustami īpašumi, no kuriem viens apgrūtināts otram par labu; pirmais ir
saistītais jeb kalpojošais, otrais tiesīgais jeb valdošais.
Ievērojot iepriekš minēto un Civillikuma 1135. pantā noteikto, ka servitūtam jādod labums tā
izlietotājam, Pašvaldība, nodibinot reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Pašvaldības īpašuma daļas ~ 74m²
platībā, kas kļūtu par kalpojošo nekustamo īpašumu, nodrošinātu piekļūšanas iespējas Nekustamajam
īpašumam. Tādēļ ir nepieciešams nodibināt ceļa servitūtu atbilstoši Civillikuma 1231. panta
3. punktam, kas nosaka, ka servitūtu nodibina ar līgumu, ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem
noslēdzot servitūta līgumu. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktā
noteikto, 77.panta otro daļu, Civillikuma 1130, 1131, 1135, 1141, panta un 1156. panta 3. punktu, un
1231. panta 3. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada
4.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.5, 10. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. nodibināt reālservitūtu – braucamā ceļa servitūta tiesību uz Pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0514, kas atrodas Saules ielā
6, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8064 006 0514, daļas ~
74m² platībā (saskaņā ar ceļa servitūta skici pielikumā), par labu nekustamajam īpašumam
[ADRESE], noslēdzot ar nekustamā īpašuma īpašnieku reālservitūta līgumu;
2. uzdot Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu.
4. §
Par atbalstu būvprojekta izstrādei Mores pamatskolas pārbūve Siguldas ielā 15, Morē, Mores
pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Siguldas novada pašvaldība 2019. gadā uzsāka darbu pie projekta Mores pamatskolu pārbūve
Siguldas ielā 3 un Siguldas ielā 15, Morē, Siguldas novadā un tika izstrādāts būvprojekts minimālā
sastāvā, kuru izstrādāja, saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.711/2019 SIA “K IDEA”. Lai nodrošinātu
projekta tālāku virzību un varētu nākošajā gadā piesaistīt finansējumu būvdarbu veikšanai,
nepieciešams izstrādāt būvprojektu pilnā apjomā Mores pamatskolas ēkai Siguldas ielā 15, Morē.
Plānotās Būvprojekta izstrādes izmaksas ir 91 800 EUR bez PVN.
Projekts atbilst Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam 1. stratēģiskā
mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, rīcības virzienam RV5 Izglītība, uzdevumam U15 Uzlabot
izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī iekļauts aktuālajā pašvaldības
investīciju plānā.
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 Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.5, 11. §), un Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.6, 2. §), atklāti balsojot ar 17 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,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt būvprojekta Mores pamatskolas pārbūve Skolas ielā 15, Morē, Mores pagastā
izstrādes uzsākšanu 2021. gadā, paredzot maksājumu veikšanu 2022. gadā.
2. uzdot Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības, sagatavojot Siguldas novada
pašvaldības 2022. gada budžeta projektu.
5. §
Par atbalstu būvprojekta “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pārbūve Šveices ielā 17B
un Šveices ielā 19, Siguldā” izstrādei
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Siguldas novada pašvaldība 2020. gadā uzsāka darbu pie Siguldas Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” pārbūves projekta Šveices ielā 17B un Šveices ielā 19, Siguldā un tika izstrādāts būvprojekts
minimālā sastāvā, kuru izstrādāja, saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.732/2020, SIA “K IDEA”. Lai
nodrošinātu projekta tālāku virzību un varētu nākošajā gadā piesaistīt finansējumu būvdarbu
veikšanai, nepieciešams izstrādāt būvprojektu pilnā apjomā. Plānotās Būvprojekta izstrādes izmaksas
ir 43700 EUR bez PVN.
Projekts atbilst Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam 1. stratēģiskā
mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, rīcības virzienam RV5 Izglītība, uzdevumam U15 Uzlabot
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izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kā arī iekļauts aktuālajā pašvaldības
investīciju plānā.
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 Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.5, 12. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 3. §),
atklāti balsojot ar 16 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1(R. Ādamsons), dome nolemj:
1. atbalstīt būvprojekta “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pārbūve Šveices ielā 17B un
Šveices ielā 19, Siguldā” izstrādes uzsākšanu 2021. gadā, paredzot maksājumu veikšanu
2022. gadā;
2. uzdot Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības, sagatavojot Siguldas novada
pašvaldības 2022. gada budžeta projektu.
6. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija lēmumā
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, ir saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, turpmāk – ministrija, 2021. gada 21. oktobra vēstuli “Par deleģēšanas
līgumu ar SIA “SALTAVOTS” un 2021. gada 29. oktobra vēstuli, kurās ministrija saskaņo
deleģēšanas līguma projektu, vienlaikus aicinot pašvaldību pārskatīt līgumu. Ņemot vērā vēstulē
norādīto, ir precizēta deleģēšanas līguma projekta redakcija ar SIA “SALTAVOTS”. Dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 12. jūlijā pieņēma lēmumu “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”“ (prot.Nr.4, 13.§), turpmāk 2021.gada 12.jūlija lēmums,
slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, turpmāk –
Kapitālsabiedrība, par no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, tai skaitā pretplūdu pasākumu veikšanu – izrietošā pārvaldes uzdevuma veikšanu –
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību Siguldas novada
administratīvajā teritorijā, kā arī ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu saistītās nepieciešamās
dokumentācijas izstrādi un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums tika nosūtīts
saskaņošanai ministrijai un, pamatojoties uz ministrijas 2021. gada 7. septembra vēstulē
ietvertajiem norādījumiem, pašvaldība precizēja 2021. gada 12. jūlija lēmumu ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA
“SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§)” (prot.Nr.7, 3.§).
3. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums pirms tā
noslēgšanas atkārtoti tika nosūtīts saskaņošanai ministrijai. Ar 2021. gada 21. oktobra vēstuli “Par
deleģēšanas līgumu ar SIA “SALTAVOTS”” ministrija aicinājusi pašvaldību pārskatīt
deleģēšanas līgumu un līgumā veikt papildus precizējumus. Pamatojoties uz ministrijas
norādījumiem pašvaldība ir izdarījusi šādus precizējumus:
3.1. Līguma 2.3. punktā svītroti vārdi “kā arī tiesības piešķirt citus resursus”, jo līgumā nav
noteikti citu resursu piešķiršanas noteikumi (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. panta
6. punkts).
3.2. Svītrots līguma 4.2.2.1. un 4.2.2.2. apakšpunkts, jo publikācija pašvaldības informatīvajā
izdevumā un informācijas pieejamība oficiālajā tīmekļvietnē attiecas uz Informācijas
atklātības likuma izpildi, savukārt likumā noteikto prasību izpilde ir pamatā jebkura
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pārvaldes uzdevuma veikšanai. Informācijas atklātības likuma 10. panta otrā daļa noteic, ka,
ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta
veida vispārpieejamai informācijai.
3.3. Svītrots līguma 5.4.4. apakšpunkts, jo līguma 5.1. punkts nosaka, ka Kapitālsabiedrība Līguma
ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta piektā daļa
noteic, ka pārraudzība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt
zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī
prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.
3.4. Apvienots līguma 7.1. un 7.2. punkts, jo nav pamata nošķirt nepārvarams varas apstākļus, kas
visi ir objektīvi apstākļi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punktu un 15. panta ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 42. panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 46. un
47. pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija lēmumu “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13. §), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada
4. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 4. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija lēmumā “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”” (prot.Nr.4, 13.§) grozījumus, izsakot deleģēšanas
līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. precizēto Deleģēšanas līguma projektu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
7. §
Par Siguldas novada bāriņtiesas, Krimuldas novada bāriņtiesas un Mālpils novada
bāriņtiesas sadarbību
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktu, no
2021. gada 1. jūlija Siguldas novada pašvaldības teritorijā ietilpst šādas teritoriālās vienības: Allažu
pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts;
Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka Siguldas
novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 12. augustā pieņēma lēmumu “Par Siguldas
novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju”, ar kuru
ir uzsākta bijušā Siguldas novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada un Mālpils novada
pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu (t.sk. bāriņtiesu) reorganizācija apvienošanas
kārtībā. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra lēmumu (protokols Nr.8,
24.§) noteikts, ka Siguldas novada bāriņtiesu reorganizācijas pabeigšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz
2021.gada 31.decembrim.
Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 23. punktā noteikts, ja saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās reformas
rezultātā tiks izveidota jauna bāriņtiesa, līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz
2021. gada 31. decembrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā
pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai.
Līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu
priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi, noslēdzot darba līgumu, bez
pašvaldības rīkota atklāta konkursa.
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Bāriņtiesu likuma 48. panta pirmā daļa noteic, ka bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem
koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Minētā panta otrā daļa noteic, ka bāriņtiesas sēdi vada bāriņtiesas
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas
loceklis. Bāriņtiesas sēdēs jāpiedalās sēdes vadītājam un vismaz diviem bāriņtiesas locekļiem. No
minētā izriet, ja attaisnotas prombūtnes dēļ (piemēram, darba nespēja, dalības lietas izskatīšanā tiesā)
vai interešu konflikta dēļ vismaz divas personas no Siguldas novada attiecīgā bāriņtiesas sastāva
nevar piedalīties bāriņtiesas sēdē, bāriņtiesa nav lemtspējīga un nepietiekamu locekļu dēļ nespēj veikt
normatīvajos aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi.
Bāriņtiesu likuma 53. panta pirmā prim daļa noteic, ka ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt
pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā
likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.
Ievērojot labas pārvaldības principu, lai efektīvi un lietderīgu izmantotu bāriņtiesu resursus,
nodrošinot bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību līdz Siguldas
novada Bāriņtiesas darbības uzsākšanai 2022. gada 1. janvārī, nepieciešama pašvaldības iestāžu
Siguldas novada Bāriņtiesas, Krimuldas novada bāriņtiesas un Mālpils novada bāriņtiesas sadarbība
veiksmīgākajai funkciju realizācijai gadījumos, kad lietas izskatīšanā nav iespējams nodrošināt
pietiekamu bāriņtiesas locekļu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu un
normatīvajos aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 53. panta pirmā prim daļu, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra atzinumu (prot.Nr.6, 5. §), atklāti balsojot
ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada bāriņtiesas, Krimuldas novada bāriņtiesas un Mālpils novada
bāriņtiesas sadarbību ar šādiem nosacījumiem:
1.1. sadarbība īstenojama apstākļos, ja attiecīgajai bāriņtiesai lietas izskatīšanā nav
iespējams nodrošināt pietiekamu bāriņtiesas locekļu skaitu, kas var nodrošināt
lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu un normatīvajos aktos noteikto pienākumu un
uzdevumu izpildi;
1.2. atlīdzību par papildus pienākumu izpildi pieaicinātajiem bāriņtiesas locekļiem
apmaksā no tās bāriņtiesas budžeta, kurai nepieciešams lemtspējīgs bāriņtiesas
sastāvs;
1.3. atlīdzības apmērs par pienākumu izpildi pieaicinātajiem bāriņtiesas locekļiem
nosakāms atbilstoši 2021. gada 12. jūlija nolikumā Nr.3/2021 “Par atlīdzību un
sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” noteiktajam atlīdzības apmēram
par nostrādātajām stundām 2020./2021.gada budžeta ietvaros;
1.4. bāriņtiesas locekļus konkrētajā lietas izskatīšanā nozīmē šīs bāriņtiesas priekšsēdētājs,
ņemot vērā amatpersonu noslodzi;
2. šis lēmums zaudē spēku 2021. gada 31. decembrī.
8. §
Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra lēmumā “Par
atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece I. Lazdāne
Dome konstatē:
1.
ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumu “Par atbalstu
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” (prot. Nr.10, 35.§) (turpmāk – Domes
lēmums) nolemts:
“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
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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 pašvaldības 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”;
2.
Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.49.33.1.apakšpunkts noteic, ka no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim
netiek piemērots šā rīkojuma 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.14.1, 5.15., 5.16., 5.19., 5.20.,
5.22., 5.23., 5.24., 5.26., 5.33., 5.34., 5.36., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45. un 5.46.
apakšpunkts un tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinot mācības attālināti,
izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguve, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt
attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības
programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot
apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.
3.
ņemot vērā, ka Latvijā joprojām saglabājas ļoti augsts Covid-19 izplatības risks un nav
novērojama Covid-19 saslimstības samazināšanās tendence, kā arī to, ka saslimstības
pieaugums atkarīgs no piesardzības un drošības pasākumu efektivitātes, lai infekcijas izplatības
ierobežošanas ietvaros varētu nodrošināt ēdināšanas atbalstu arī tiem Domes lēmumā
noteiktajiem izglītojamiem, kuru likumiskie pārstāvji Covid-19 infekcijas saslimstības
ierobežošanas nolūkos nodrošina bērna uzraudzību Ministru kabineta rīkojumā noteiktajā
periodā, ir nepieciešams izdarīt grozījumu Domes lēmumā.
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 3. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 3. §) un
Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 6. §), atklāti balsojot ar
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17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par atbalstu
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” (prot.Nr.10, 35. §) grozījumu, papildinot
nolemjošo daļu ar 1.1punktu šādā redakcijā: “1.1 ēdināšanas atbalsts pārtikas paku izdales veidā
šī lēmuma nolemjošās daļas 1.1., 1.2. noteiktajiem izglītojamiem pienākas arī gadījumos, kad
atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.49. apakšpunktam, izglītojamā likumiskais pārstāvis nodrošina izglītojamā
uzraudzību vismaz piecas mācību dienas pēc kārtas pārtikas pakas saņemšanas periodā”.
9. §
Par grozījumu 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 juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra lēmumu grozītajā redakcijā “Par
atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros” (prot. Nr.9, 9.§) (turpmāk – Domes lēmums) nolemts:
“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):
1.1.
Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. –4.klases izglītojamiem;
1.2.
Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 5.–12. klases
vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
1.3.
Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,
Laurenču sākumskolas, Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas, Mālpils vidusskolas 5.12.klases
izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene,
kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” vai daudzbēr nu ģimenes statuss saskaņā ar Mālpils
novada domes 2014. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”;
1.4.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem, Krimuldas
vidusskolas 5–12.klases izglītojamiem, kuri nāk no ģimenēm, kuru aprūpē trīs un vairāk bērni
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu
vecumu, ja tās iegūst vispārējo izglītību;
1.5.
Inčukalna pamatskolas 5. –9.klases izglītojamiem;
2.
līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētā ēdināšanas atbalsta
nodrošināšanai, paredzēt no valsts budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai un
Siguldas novadu veidojošo bijušo pašvaldību budžeta līdzekļiem, ievērojot Izglītības likuma
59.panta 3.1daļā noteikto izmaksu segšanas principu. Savukārt neizmantotos valsts budžeta
līdzekļus novirzīt ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā lēmuma nolemjošās daļas
1.2.-1.5.apakšpunktā minēto izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai;
3.
iztrūkstošos līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.2.–1.5.apakšpunktā minēto
izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas novadu veidojošo bijušo
pašvaldību budžeta, kas ieplānots 2021. gadā 5. –12. klases izglītojamo ēdināšanai;
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4.
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldības Sociālo dienestu nodrošināt pārtikas paku izdali iestādē to izglītojamo
likumiskajiem pārstāvjiem, ja tie pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku
izdales veidā;
5.
Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali to
izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam
pārtikas paku izdales veidā un kuru 5. – 12. klases izglītojamais mācās cita novada vispārējās
izglītības iestādē;
6.
ja izglītojamā (no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes) likumiskajam
pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku izglītības iestādē, Sociālajam dienestam
nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada
robežās;
7.
noteikt, ka atbalsts pārtikas paku veidā nav piemērojams gadījumos, ja konstatēts, ka
atbalstu ēdināšanai izglītojamais ir saņēmis no citas pašvaldības;
8.
noteikt, ka pārtikas paku sagatavošanu organizē ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs
konkrētā izglītības iestādē. Ja tāds nav, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem izglītības iestādes
izraudzīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs;
9. pārtikas paka komplektējama izdevumu apjomā, kas atbilst septiņām mācību dienām un
izsniedzama vienu reizi divās nedēļās”;
2. Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.49.33.apakšpunkts noteic, ka no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim netiek piemērots šā
rīkojuma 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.14.1, 5.15., 5.16., 5.19., 5.20., 5.22., 5.23., 5.24., 5.26.,
5.33., 5.34., 5.36., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45. un 5.46. apakšpunkts un tiek pārtraukta
mācību procesa norise klātienē un nodrošinot mācības attālināti, izņemot:
2.1. vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 3. klasei;
2.2. praktiskās mācības (klātienē īstenojamas tikai izglītības iestādē);
2.3. programmas apguvi speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās
izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī
speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
Rīkojuma 5.49.40.apakšpunkts noteic, ka līdz 2021. gada 14. novembrim, īstenojot mācību
procesu attālināti atbilstoši šā rīkojuma 5.49. apakšpunktam, ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai piemēro Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 125., 126. un
128. punkta prasības.
Saskaņā ar rīkojuma anotācijā Nr. 21-TA-759 skaidroto, prasība par attālinātajām mācībām
noteikta, jo izglītības iestādes ir nozīmīgs faktors Covid-19 izplatības ķēdē, tādejādi ir
nepieciešams uz laiku pārtraukt arī klātienes vispārējās izglītības procesu. Klātienes izglītības
atjaunošana tiek plānota pakāpeniski, no šī gada 1. novembra, atsākot klātienes mācības 1.–
3. klasē;
3. ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas dēļ epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas ietvaros
mācību procesu klātienē 100% nav iespējams atsākt, lai varētu turpināt nodrošināt attālinātā
izglītības ieguves procesa ietvaros ēdināšanas atbalstu Domes lēmumā noteiktajiem izglītojamiem
arī periodā, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr.720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvi izglītības iestādes nodrošina attālināti, nepieciešams izdarīt
grozījumu Domes lēmumā.
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
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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 3. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 4. §) un
Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 7. §), atklāti balsojot ar
17 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, 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. §) grozījumu, izsakot nolemjošās daļas 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 un Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr.720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības
programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi nodrošina attālināti
(pārtikas pakas saņemšanas periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību dienas pēc
kārtas):”
10. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu,
Apbalvojuma komisijas un konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta lēmumu (prot.Nr.7, 39.§)
apstiprināts Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums un Apbalvojuma komisijas sastāvs.
Lai varētu īstenot konkursu “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”, apstiprinātā nolikuma redakcija
ir papildināta ar šī konkursa noteikumiem. Konkursa mērķis ir godināt Siguldas novada uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot novada uzņēmējdarbības vides attīstību, kā
arī veicināt Siguldas novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizēt labās prakses piemērus novadā.
Ņemot vērā, ka papildināšanas ietvaros mainās apbalvojuma nolikumam numerācija un pielikumu
numerācija, nolikums ir sagatavots apstiprināšanai jaunā redakcijā. Vienlaicīgi ar šo nolikumu
pārapstiprināms Apbalvojuma komisijas sastāvs, aktualizējot informāciju par to komisiju locekļu
amatiem, kuriem tie mainījās Siguldas novada teritoriālās reformas ietvaros pēc 2021. gada
1. oktobra, kā arī nosakāms un apstiprināms konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisijas sastāvs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmo, otro un trešo daļu, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 “Kārtība, kādā
dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2. punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības,
kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada 3. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 9. §) un
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.5,
13. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nolikumu “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” pielikumā
pievienotajā redakcijā;
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2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 26. augusta nolikumu
Nr.59/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot.Nr.7, 39.§);
3. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Apbalvojuma komisiju šādā sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētāja – Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece;
3.2. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Artūrs Caucis, Siguldas novada pašvaldības domes
deputāts, Krimuldas pagasta iedzīvotājs;
3.3. komisijas locekļi:
3.3.1. Aija Zvidriņa, Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, Lēdurgas
pagasta iedzīvotāja;
3.3.2. Modris Jaunups, Inčukalna pagasta iedzīvotājs;
3.3.3. Solvita Strausa, Siguldas novada pašvaldības domes deputāte, Mālpils pagasta
iedzīvotāja;
3.3.4. Sandra Tukiša, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja, Allažu
pagasta iedzīvotāja;
3.3.5. Sintija Laizāne, Mores tautas nama vadītāja, Mores pagasta iedzīvotāja;
3.3.6. Dace Preisa, pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore;
3.3.7. Jolanta Borīte, Siguldas novada Kultūras centra direktore;
3.3.8. Kristīne Freiberga, Siguldas novada Sociālā dienesta vadītāja;
3.3.9. Sindija Brikmane, pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja;
3.3.10. Zanda Abzalone, Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja;
4. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
4.1. komisijas priekšsēdētāja – Vita Breidaka-Podračika, Attīstības finanšu institūcijas Altum
korporatīvo attiecību vadītāja;
4.2. komisijas locekļi:
4.2.1. Kristīne Ragaine-Volnianko, SIA “Pierīgas Lauku konsultāciju birojs” vadītāja;
4.2.2. Gundega Vanaga-Janberga, Siguldas biznesa inkubatora projektu vadītāja;
4.2.3. Solvita Strausa, Siguldas novada pašvaldības domes deputāte, Mālpils pagasta
iedzīvotāja;
4.2.4. Linards Kumskis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
4.2.5. Sandra Rozīte, Inčukalna pagasta iedzīvotāja;
4.2.6. komisijas sekretāre – Kristīne Kazaka, Siguldas novada pašvaldības aģentūras
“Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja.
11. §
Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Izstāde.” Latvju raksti. Citādība””
īstenošanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Projekts “Latvju raksti. Citādība” ir Siguldas novada Kultūras centra aizsākts Latvijas mēroga
projekts tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem, kas tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru. Projekts sastāv no 2 šī gada pavasarī realizētiem izglītojošiem semināriem
par tekstilmākslas attīstības tendencēm, t.sk. otrreiz pārstrādājamo izejvielu izmantošana, un tekstiliju
ansamblim veltītas izstādes. Tautas lietišķās mākslas izstādes “Latvju raksti. Citādība” nolikums
apstiprināts ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 17. jūnija lēmumu (prot. Nr.8, 18 §).
Saskaņā ar nolikumu, darbi izstādei Siguldas novada Kultūras centrā jāiesniedz līdz 2021. gada 15.
decembrim. Interesantāko darbu izstādi Siguldas Kultūras centrā “Siguldas devons” plānots realizēt
2022. gada februāra mēnesī.
Ar projekta palīdzību tiek nodrošinātas regulāras tālākizglītības iespējas amatiermākslas
kolektīviem, trīs Siguldas novada lietišķo studiju dalībniekiem un citiem lietišķās mākslas
entuziastiem, tādējādi veicinot to izaugsmi un piesaistot jaunus dalībniekus amatiermākslas kustībai.
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Projekts apliecina arī novada kapacitāti un audēju augsto profesionalitāti, kas ļauj realizēt šo
ambiciozo ieceri Siguldas novadam kļūt par audējiem nozīmīgu centru nacionālā mērogā.
Lai piesaistītu līdzfinansējumu projekta “Latvju raksti. Citādība” realizēšanai, 2021. gada
septembrī Siguldas novada Kultūras centrs ir iesniedzis projekta pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla
fondam Tradicionālajā kultūras nozares projektu konkursā.
27.10.2021 Siguldas novada Kultūras centrs ir saņēmis Valsts Kultūrkapitāla fonda vēstuli
Nr.2021-3-TRK073 par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Izstāde “Latvju raksti. Citādība”“,
kas Siguldas pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēta 01.11.2021, reģ. nr. A-3.1/11/1719. Saskaņā
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 2021-3-TRK073, projekta “Izstāde
“Latvju raksti. Citādība”“, realizēšanai konkursa ietvaros piešķirtais finansējums ir 2500,- EUR (divi
tūkstoši pieci simti eiro).
Finansējumu paredzēts novirzīt 2022. gada februāra mēnesī plānotās izstādes “Latvju raksti.
Citādība” koncepta autora un tehniskā izpildītāja atalgojumam 2000,- EUR (divi tūkstoši eiro) apmērā
un izstādes iekārtošanai nepieciešamo materiālu iegādei 500,- EUR (pieci simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, kā arī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021. gada 3. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 5. §) un Finanšu komitejas 2021. gada
4. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 8. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma novirzīšanu Siguldas novada
Kultūras centra projekta “Izstāde “Latvju raksti. Citādība”” īstenošanai;
2. atbildīgo par Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma izlietojumu, projekta
realizāciju, vadīšanu un uzraudzību noteikt Siguldas novada Kultūras centra direktores
vietnieci administratīvajā un amatiermākslas kolektīvu darbā Zandu Dūdiņu-Spoģi.
12. §
Par nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu
finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 12. novembra lēmumu apstiprināts
nolikums Nr.13/2020 “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu
finansēšanas konkursa nolikums” (prot.Nr.14, 16.§).
Izvērtējot minēto nolikumu 2021. gada teritoriālās reformas kontekstā un pārskatot konkursa
noteikumus un vērtēšanas norisi, ir priekšlikums apstiprināt jaunā redakcijā Siguldas novada kultūras
un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa nolikumu, attiecinot šos konkursa
noteikumus uz visu jaunizveidoto Siguldas novadu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās
daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām“ 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021. gada 3. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 6. §) un Finanšu komitejas 2021. gada
4. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 9. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt nolikumu “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu
finansēšanas konkursa nolikums” pielikumā pievienotajā redakcijā.
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13. §
Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
2022. gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra nolikuma “Siguldas
novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa nolikums” (turpmāk –
Nolikums) 7. un 8. punktu, Siguldas novada Kultūras centrs katru gadu pirms konkursa (turpmāk –
Konkurss) izsludināšanas saskaņo ar Siguldas novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome)
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteju Konkursā prioritāri atbalstāmās aktivitātes un iesniedz
tās apstiprināšanai Domē. Savukārt Dome, pēc Konkursā prioritāri atbalstāmo aktivitāšu
apstiprināšanas, pieņem lēmumu par Konkursa izsludināšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Domes 2021. gada 4. novembra nolikuma “Siguldas
novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa nolikums” 7. un 8. punktu,
kā arī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada 3. novembra sēdes atzinumu
(prot.Nr.8, 7. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 10. §),
atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
2022. gada prioritātēm noteikt:
1.1. sabiedrībai būtiskas aktivitātes, kas realizējamas ierobežotas pulcēšanās
apstākļos un palīdz mazināt ar nepietiekamu socializēšanos saistītos riskus;
1.2. jaunu izglītojošu un ar kultūras daudzveidīgām izpausmēm saistītu produktu
radīšana bērnu un ģimeņu auditorijai Siguldas novada piederības stiprināšanai;
1.3. Siguldas novada kultūrvidei un dabai atbilstošas, informatīvi izglītojošas un ar
vides ilgtspēju saistītas aktivitātes;
1.4. ar Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu
saistītas aktivitātes, t.sk.ar kultūrtūrisma attīstību saistītus pasākumus;
1.5. ar mūžizglītību, integrācijas jautājumiem un personības attīstību saistītus
projektus dažādām sabiedrības grupām;
1.6. ar inovatīvu literatūras iepazīšanas pieredzi saistītas aktivitātes dažāda vecuma
mērķauditorijām;
2. izsludināt pieteikšanos Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu
finansēšanas konkursam, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2021. gada
15. decembrim;
3. ieplānot Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas
konkursam pieejamos budžeta līdzekļus 2022. gadam 55 000 EUR apmērā.
14. §
Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
2022. gada konkursa komisijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2021. gada 4. novembra
nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
nolikums” (turpmāk – Nolikums) 19. punktu, Siguldas novada Kultūras centrs ierosina, Domes
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja saskaņo un Dome apstiprina Konkursa komisiju
(turpmāk – Komisija), kuras sastāvā kopā ar Komisijas priekšsēdētāju ir ne mazāk kā septiņi locekļi
un kura veic Konkursam iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu saskaņā ar Nolikumu. Komisijas
sastāvu, t.sk. Komisijas priekšsēdētāju un sekretāru Dome apstiprina katru gadu.
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmo daļu,
Domes 2021. gada 4. novembra nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu
projektu finansēšanas konkursa nolikums” 19. punktu, kā arī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021. gada 3. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 8. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izveidot Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa
komisiju šādā sastāvā:
1. Līga Sausiņa – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece –
komisijas priekšsēdētāja;
2. Linards Kumskis – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks –
komisijas loceklis
3. Jolanta Borīte – Siguldas novada Kultūras centra direktore – komisijas locekle;
4. Dace Preisa – Pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore –
komisijas locekle;
5. Ilze Jakubovska – Siguldas novada Kultūras centra pasākumu režisore, producente –
komisijas locekle;
6. Ieva Pauloviča – kultūrvēsturniece, mākslas zinātņu doktore, Biedrības “Idoves
mantojums” pārstāve – komisijas locekle;
7. Ilze Rokpelne – Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu
administrēšanas speciāliste, Kultūras konsultatīvās padomes locekle – komisijas
locekle.
8. Zanda Dūdiņa-Spoģe – Siguldas novada Kultūras centra direktores vietniece
administratīvajā un amatiermākslas kolektīvu darbā – komisijas sekretāre.
15. §
Par nolikuma “Konkurss “Gada klase”“ apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izglītības pārvalde, ievērojot konkursa īstenošanas pieredzi kopš 2014. gada, kā arī Siguldas
novada izglītības iestāžu ieteikumus, aktualizējusi Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada
13. augusta (protokols Nr.9, 11§) pieņemtos iekšējos noteikumus – nolikumu “Gada klase”. Lai šis
nolikums attiektos uz visām jaunizveidotajā Siguldas novada teritorijā esošajām vispārējās izglītības
iestādēm, nepieciešams nolikumu apstiprināt jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās
daļas 2. punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada
3. novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 2. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nolikumu “Konkurss “Gada klase”“ pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 13. augustā apstiprinātais konkursa “Gada klase” nolikums (prot. Nr.23, 18. §);
3. ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Inčukalna novada pašvaldības domes
2014. gada 21. maijā apstiprinātā nolikuma “Par Inčukalna pamatskolas un Vangažu
vidusskolas skolēnu apbalvošanu par augstiem sasniegumiem mācību darbā un interešu
izglītības programmās” 5. punkts (prot. Nr.9, 4. §);
4. 2021./2022.mācību gadā pieteikšanās laiku konkursam norādīt – līdz 2021. gada
15. novembrim.
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16. §
Par nometnes “Rudens krāsas 2021” īstenošanas termiņa pārcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības un kultūras komitejas 2021.gada 26.maija lēmumu
Nr.1.2.3-2/737 piešķirts līdzfinansējums biedrībai “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”
nometnei “Rudens krāsas 2021”, kuru bija paredzēts īstenot laika periodā no 2021.gada 18.oktobra
līdz 20.oktobrim, paredzot, ka šis laiks var tikt mainīts saskaņā ar epidemioloģisko situāciju.
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”
visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada
11. janvārim. Rīkojuma 5.38.apakšpunkts noteic, ka ārkārtējās situācijas laikā netiek rīkotas
nometnes, izņemot valsts aizsardzības mācības nometnes, kas tiek organizētas epidemioloģiski drošā
vidē. Ņemot vērā minēto ierobežojumu, biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” ar
2021.gada 13.oktobra iesniegumu lūgusi atļaut pārcelt nometnes “Rudens krāsas 2021” īstenošanu
uz 2022.gadu.
Ņemot vērā minēto un to, ka biedrībai nometni nebija iespējams īstenot dēļ valstī noteiktajiem
epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, un, pamatojoties uz 2020.gada 13.augusta nolikumu Nr.10
“Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums”, kā arī
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 1.
§) un Finanšu komitejas 2021. gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 11. §), atklāti balsojot ar
17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atļaut biedrībai “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” 2021.gadā paredzēto
nometni “Rudens krāsas 2021” īstenot līdz 2022. gada 31.augustam ar šādiem nosacījumiem:
1.1. nometnes nosaukumu, norises laiku un vietu nometnes organizatoram saskaņot ar
Izglītības pārvaldi pēc valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā līdz
kārtējā Siguldas novada pašvaldības konkursa par bērnu un jauniešu nometnēm
izsludināšanai 2022.gada februārī;
1.2. nometnes organizēšanā iesaistīt tādu personālu, kuram ir darbspējīgs vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts.
2. Izglītības pārvaldei sagatavot vienošanās projektu par grozījumiem 2021. gada 21. jūnija
līgumā Nr.2021/477, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktā noteikto.
3. Izglītības pārvaldei nometnei “Rudens krāsas 2021” plānoto finansējumu – 875,00 EUR
(astoņi simti septiņdesmit pieci euro) pārplānot 2022.gada budžetā.
17. §
Par grozījumu 2019. gada 18. aprīļa nolikumā Nr.6 “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās
padomes nolikums” un Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu jaunā redakcijā
apstiprināts Siguldas novada pašvaldības domes nolikums Nr.6 “Siguldas novada Kultūras
konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums), kā arī atzīts par spēku zaudējušu Siguldas
novada pašvaldības domes 2015. gada 4. novembra lēmums “Par Siguldas novada Kultūras
konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.18, 20.§). Saskaņā ar Nolikuma 17.punktu
kandidātus dalībai padomē izvērtē un padomes sastāvu iesaka pašvaldības iestāde “Siguldas novada
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Kultūras centrs”, ņemot vērā iesniegumā norādītās profesionālās kompetences un pieredzi kultūras
jomā, un uz četriem gadiem apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome. Vienlaikus, saskaņā ar
Nolikuma 18.punktu Padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda pašvaldības iestādes “Siguldas
novada Kultūras centrs”“direktors, viņa prombūtnes laikā, ar balsu vairākumu no padomes sastāva
ievēlētais, padomes priekšsēdētāja vietnieks. Nolikuma 15.punkts noteic maksimālo Padomes locekļu
skaitu, kas nevar pārsniegt 15 dalībniekus, tai skaitā Padomes priekšsēdētājs.
Ņemot vērā minēto nepieciešams apstiprināt jaunu Siguldas novada Kultūras konsultatīvās
padomes sastāvu. Kandidātus dalībai padomē izvērtējusi un padomes sastāvu ieteicis Siguldas novada
Kultūras centrs, ņemot vērā iesniegumā norādītās profesionālās kompetences un pieredzi kultūras
jomā.
Kā arī, lai konsultatīvās padomes darbība attiektos uz visu jaunizveidoto Siguldas novada
teritoriju, vienlaicīgi ar sastāva apstiprināšanu nepieciešams izdarīt grozījumu nolikumā, paredzot, ka
ar nolikuma izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktam.
Ņemot vērā minēto, lai veicinātu pašvaldības kultūras politikas izstrādi un īstenošanu, kultūras
aktivitāšu un kultūrvides attīstību Siguldas novadā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa nolikuma
Nr.6 “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” 15., 17. un 18.punktu, kā arī
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8,
11. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.6 “Siguldas
novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” grozījumu, papildinot nolikumu ar
30.punktu šādā redakcijā: “30. Šī nolikuma izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta
Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pielikuma 36.punktam.”;
apstiprināt Siguldas novada Kultūras konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
2.1. padomes priekšsēdētāja – Jolanta Borīte, Siguldas novada Kultūras centra direktore;
2.2. padomes locekļi:
2.2.1. Aļona Ivanova, mūzikas projektu producente;
2.2.2. Anda Skuja, folkloras kopas “Senleja” vadītāja;
2.2.3. Arisa Pastuhova, īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas
muzejrezervāta speciāliste;
2.2.4. Elīna Gruzniņa, bērnu vokālās studijas “Siguldiņa” vadītāja, mūzikas pedagoģe;
2.2.5. Agita Zālīte, māksliniece, mākslas pedagoģe;
2.2.6. Laima Mūrniece, fonda “Nāc līdzās” pārstāve, dzejniece;
2.2.7. Ieva Vītola, kultūrvēsturniece, SIA “Vietu lietas” valdes priekšsēdētāja;
2.2.8. Dace Mežavilka, pasākumu organizatore;
2.2.9. Ieva Pauloviča, biedrības “Idoves mantojums” pārstāve, kultūrvēsturniece;
2.2.10. Ilze Rokpelne, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES fondu administrēšanas
speciāliste;
2.2.11. Dina Dubiņa, māksliniece;
2.2.12. Maira Dudareva, fotomāksliniece, muzeoloģe;
2.2.13. Maija Liberte, literāte, biedrības “Mākslas atbalsta biedrība” valdes locekle;
2.2.14. Līga Seņkāne – Matisāne, biedrības “r.a. ”Siltumnīca”“ valdes priekšsēdētāja.

18. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā
“Goda novadnieks”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komiteja pašvaldības apbalvojuma
Atzinība nominācijā “Goda novadnieks” izvirza Ilzi Noreiku.
Dzimusi 1946. gada 21. jūnijā Liepājā. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi
augstāko izglītību un 1971. gadā darba gaitas uzsākusi Krimuldas kolhozā par ēdnīcas vadītāju.
1996. gadā Ilze Noreika izveido uzņēmumu SIA “Arturs IN”, kurā ir valdes priekšsēdētāja līdz pat
šodienai. Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir viesību galdu klāšana dažādos pasākumos un svinībās,
nodrošinot pilna servisa pakalpojumu, sākot ar trauku nomu un beidzot ar viesmīļu pakalpojumiem.
Ilzes Noreikas vadībā uzņēmums nodibinājis plašu sadarbību ar vietējo produktu ražotājiem, kā arī
paši audzē ekoloģiski tīru produkciju. 2004. gadā uzņēmums paplašina savu darbību un kā ēdinātāji
darbojas uzņēmumā “Grindeks”, tāpat ēdināšanas pakalpojumi nodrošināti arī Krimuldas vidusskolā.
Lai attīstītu pakalpojumu klāstu, līdzās saglabātajai ēdnīcai Sunīšos, kur ikdienas maltīti ietur
ne tikai krimuldieši, bet arī biroju darbinieki un strādnieki no apkārtējiem novadiem, uzņēmums
attīstījis izbraukuma tirdzniecību un tieši Covid-19 laikā tirdzniecības busiņš izbraukumu tirdzniecību
veic ne tikai Siguldas novadā, bet arī Rīgā, Mārupē un Ādažos.
2021. gads Ilzei Noreikai ir ļoti svarīgs, jo šajā gadā aprit 50 gadi kopš viņa ir Krimuldā un
25 gadi kopš pastāv SIA “Arturs IN”, ko ļaudis atpazīst ar nosaukumu “Firma “Krimulda”“ vai
vienkārši “Krimuldas Ilze”.
Papildus tam Ilze daudzus gadus regulāri organizē koncertus novada senioriem, priecējot
novadniekus ar īpašiem pasākumiem, kuros skan mūzika un iedzīvotāji tiek cienāti ar pašu gatavotiem
gardumiem. Tāpat viņas vadītais uzņēmums piedalās sabiedriski aktīvās iniciatīvās, stiprinot
kopienas kopā sanākšanas tradīcijas, un atbalsta pasākumus ar kliņģeriem vai pīrāgiem.
Nenoliedzami, Krimuldas Ilze ir Krimuldas pagasta un Sunīšu ciema vizītkarte.
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas kārtību nosaka Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikums Nr.59/2021 “Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk – Nolikums). Saskaņā ar Nolikuma 10.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā “Goda novadnieks” piešķir fiziskai personai par īpašiem
nopelniem Siguldas novada labā, kas var izpausties kā nopelns valsts, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan
ilgstoša priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Nolikuma 12.punkts noteic, ka Siguldas
novada pašvaldības domes komiteju izvirzītos apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikuma Nr.59/2021
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 10., 11. un 12.punktu, kā arī ņemot vērā
Apbalvojumu komisijas 2021.gada 1.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 4.§) un Izglītības, kultūras
un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 13. §), atklāti balsojot
ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju 2021.gadā
nominācijā “Goda novadnieks” Ilzi Noreiku – par ilggadēju iesaisti un atbalstu sabiedriski
nozīmīgu pasākumu organizēšanā, tādējādi stiprinot kopienas kopā sanākšanas tradīcijas
Krimuldas pagastā, kā arī par Sunīšu un Krimuldas vārda popularizēšanu, vadot ēdināšanas
uzņēmumu, kas plaši pazīstams ar savu zīmolu “Krimuldas Ilze”, un attīstot tā pakalpojumus
arvien jaunās formās.
19. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā
“Goda novadnieks”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komiteja pašvaldības apbalvojuma
Atzinība nominācijā “Goda novadnieks” izvirza Aleksandru Lielmežu.
Aleksandra Lielmeža mūža darbs pilnībā atdots Mālpils novadam. Dzimis 1952. gada
17. oktobrī Ogres novada Ķeipenē, pēc augstskolas beigšanas 1975. gada 1. oktobrī uzsāk strādāt
Mālpils sovhoztehnikumā par inženieri-siltumtehniķi. No 1987. gada jūnija līdz 2017. gada jūnijam
(izņemot laika posmu no 2001. līdz 2004. gadam) viņš bija Mālpils novada pašvaldības vadītājs.
Šobrīd Aleksandrs Lielmežs ir beidzis aktīvās darba gaitas, bet joprojām ir aktīvs Mālpils
pagasta interešu aizstāvis. Viņa darba un ieguldījuma izcils novērtējums ir fakts, ka Mālpils
pašvaldības vēlētāji jau no 1977. gada bez pārtraukuma viņam uzticējuši deputāta statusu un
deleģējuši pārstāvēt iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts mērogā. Tas liecina, ka viņš pārzinājis
un pratis sabalansēt vairākuma vajadzības un vēlmes. Tieši viņš bija tas, kurš vadīja pašvaldību, kad
bija nepieciešams pārvarēt grūtos un sarežģītos pārmaiņu laikus: neatkarības un demokrātijas
atjaunošana, zemes reforma, 2008. gada ekonomikā krīze.
Pateicoties Aleksandra Lielmeža pieredzei, konsekvencei, tālredzīgumam un nesavtīgajam
darbam, Mālpils var lepoties ar daudzām lietām.
Aleksandram vienmēr ir savs viedoklis, valsts un pašvaldības nākotnes redzējums. Viņš prot
aizstāvēt savu pārliecību, bet ir atvērts arī jaunām idejām un konstruktīviem risinājumiem. Korekts
attiecībās ar kolēģiem un pašvaldības iedzīvotājiem. Nenoliedzami viņš ir ne tikai Mālpils pagasta,
bet arī visas Latvijas īsts patriots. Ilgus gadus darbojoties Latvijas Pašvaldību savienībā un Eiropas
Savienības Reģionu komitejā, viņš labi pārzina Latvijas iedzīvotāju, īpaši lauku cilvēku problēmas,
un savu iespēju un pilnvaru robežās strādā to risināšanā.
2018. gada 3. maijā pasniegta Atzinības krusta III šķira un iecelts par ordeņa komandieri –
par ilggadējo mērķtiecīgo ieguldījumu un panākumiem bagāto darbību pašvaldības darbā un Latvijas
valsts izaugsmē.
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas kārtību nosaka Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikums Nr.59/2021 “Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk−Nolikums). Saskaņā ar Nolikuma 10.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā “Goda novadnieks” piešķir fiziskai personai par īpašiem
nopelniem Siguldas novada labā, kas var izpausties kā nopelns valsts, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan
ilgstoša priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Nolikuma 12.punkts noteic, ka Siguldas
novada pašvaldības domes komiteju izvirzītos apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikuma Nr.59/2021
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 10., 11. un 12.punktu, kā arī ņemot vērā
Apbalvojumu komisijas 2021.gada 1.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 3.§) un Izglītības, kultūras
un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 14. §), atklāti balsojot
ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju 2021.gadā
nominācijā “Goda novadnieks” Aleksandru Lielmežu – par ilgstošu, priekšzīmīgu un
panākumiem bagātu darbību valsts un Mālpils pašvaldības attīstībā un izaugsmē, joprojām
aktīvi darbojoties sabiedrības labā.
20. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā
“Goda novadnieks”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komiteja pašvaldības apbalvojuma
Atzinība nominācijā “Goda novadnieks” izvirza Dainuvīti Bērziņu.
Dainuvīte Bērziņa dzimusi 1946. gada 4. decembrī Cēsu novada Dzērbenes pagastā
Voldemāra un Almas Zaķu ģimenē kā vecākais bērns. Tā kā Dainuvītes tēvs strādāja mežrūpniecībā,
ģimene bieži mainīja dzīvesvietu, līdz ar to bērniem nācās mainīt arī skolas. Dainuvīte ir mācījusies
septiņās dažādās vispārizglītojošās skolās, beigusi Latvijas Universitātes svešvalodu fakultāti un
Vissavienības Zinātniski tehniskās informātikas institūtu Maskavā.
Pēc Universitātes absolvēšanas Dainuvīte pirmos gadus strādāja par svešvalodu skolotāju
Rīgas 15. vakara maiņu vidusskolā. Liels un nozīmīgs dzīves periods Dainuvītei Bērziņai saistās ar
darbu Kultūras ministrijas Pieminekļu aizsardzības inspekcijā, kur Dainuvīte mācījās paleogrāfiju pie
Roberta Malvesa – labākā viduslaiku latīņu rakstības (paleogrāfijas) lietpratēja pēckara Latvijā.
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā viņa bija informātikas sektora vadītāja, nodarbojās ar
Latvijas kultūras pieminekļu klasifikācijas izstrādi, vēlāk – arī datorizētā kultūras pieminekļu saraksta
izveidošanu.
1988. gadā Bērziņu ģimene pārceļas uz dzīvi Allažos. No 1988. gada līdz 1992. gadam
Dainuvīte turpina darbu gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, gan Allažu pagasta
kokapstrādes uzņēmumā “Agrokoks”, kur strādāja par tehnisko tulku pie somu un austriešu
speciālistiem, kuri uzņēmumā uzstādīja jaunās ražošanas iekārtas koka būvkonstrukciju ražošanai.
No 1992. gada līdz aiziešanai pensijā 2021. gadā, Dainuvīte Bērziņa ir vadījusi Allažu pagasta
bibliotēku, kūrējusi pašvaldības mazo projektu izstrādi novadpētniecības jomā. Dainuvīte Bērziņa
aktīvi piedalījusies arī pašvaldības starptautisko projektu izstrādē un realizācijā. Projektā Ecoregion
vadījusi sadarbības grupu ar kolēģiem Austrijā, Čehijā, Īrijā, Dānijā, Nīderlandē un Zviedrijā. 2004.
gadā Kanādā prezentējusi pašvaldību starptautiskajā konkursā “Liveable Communities”, kurā Allažu
pagasts kā pirmā pašvaldība Latvijā saņēma bronzas godalgu pašvaldību grupā līdz 2000
iedzīvotājiem. Daudzus gadus Dainuvīte Bērziņa bija atbildīga par pašvaldības informatīvā izdevuma
“Allažu Ziņas” salikšanu, rediģēšanu un izdošanu, kā arī atbildējusi par sadarbību ar pašvaldībām
Norvēģijā (Vegarshei) un Somijā (Renko), organizējot pašdarbības kolektīvu starptautiskos pieredzes
apmaiņas braucienus un starptautiskās skolēnu nometnes.
Dainuvīte ir nenogurdināma un erudīta jaunu darba virzienu īstenotāja. Viņas ieguldījums
Allažu apkaimē ir saistīts ar bagātīgo novadpētniecības materiālu, tostarp par dabas bagātībām, par
Allažu ķimeļa ceļu vēl šodien. Dainuvīte Bērziņa papildus darbam bibliotēkā pildījusi arī gida
pienākumus, iepazīstinot ārvalstu tūristus ar Allažu pagasta un Siguldas novada vēsturi un dabu,
kultūras mantojumu, kā arī tūrisma objektiem.
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas kārtību nosaka Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikums Nr.59/2021 “Siguldas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikums” (turpmāk−Nolikums). Saskaņā ar Nolikuma 10.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā “Goda novadnieks” piešķir fiziskai personai par īpašiem
nopelniem Siguldas novada labā, kas var izpausties kā nopelns valsts, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan
ilgstoša priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Nolikuma 12.punkts noteic, ka Siguldas
novada pašvaldības domes komiteju izvirzītos apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada
pašvaldības domes lēmumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikuma Nr.59/2021
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 10., 11. un 12.punktu, kā arī ņemot vērā
Apbalvojumu komisijas 2021.gada 1.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 2.§) un Izglītības, kultūras
un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.8, 15. §), atklāti balsojot
ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmēju 2021.gadā
nominācijā “Goda novadnieks” Dainuvīti Bērziņu – par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
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Allažu bibliotēkas darbā, apvidus pētniecībā, kultūrvides uzlabošanā un sabiedrības
izglītošanā.
21. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā “Gada novadnieks”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta nolikumu Nr.59/2021
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (turpmāk – nolikums) 17.punktu pašvaldības
apbalvojumu Atzinība nominācijā “Gada novadnieks” piešķir fiziskai personai vai personu grupai par
nozīmīgu ieguldījumu un nopelniem sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, novada attīstības un
atpazīstamības veidošanā, kā arī citās novadam nozīmīgās darbības jomās, vērtējot iepriekšējā gadā
sasniegto.
Nolikuma 21.punkts noteic, ka Apbalvojumu komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus un
pieņem lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu, savukārt nolikuma 22.punkts noteic, ka Apbalvojumu
komisijas lēmumu apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu, Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 26.augusta nolikuma Nr.59/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikums” 17., 21., 22., 26.punktu, kā arī ņemot vērā Apbalvojumu komisijas 2021.gada 1.novembra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 1.§), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1
(A. Pētersone), dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība saņēmējus 2021.gadā nominācijā
“Gada novadnieks”:
1. Austris Juris Rāviņš, mācītājs – par pašaizliedzīgu kalpošanu Krimuldas evaņģēliski
luteriskajā draudzē vairāk nekā 28 gadus, veidojot atvērtu un iekļaujošu baznīcu, kurā gaidīts
jūtas ikviens, attīstot baznīcas apkārtni – Kubeseles dabas un vēstures taku, vēstures
ekspozīciju un citas iniciatīvas;
2. Valdis Siļķe, SIA “Siguldas slimnīca” valdes loceklis – par ieguldījumu, atbildīgu un
operatīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā, veicinot vakcinācijas procesu visām
sabiedrības grupām un sniedzot atbalstu reģiona ārstniecības iestādēm aizsardzības līdzekļu
nodrošināšanā;
3. Elīna Vilkaste un Alise Graudiņa, sidgundietes – par aktīvu un mērķtiecīgu, Sidgundas
kopienai nozīmīga vides objekta radīšanu, izveidojot jaunu vizuālo tēlu un labiekārtojot
sabiedriskā transporta pieturvietu;
4. Valdis Janovs, orientierists un IT speciālists – par neizsīkstošu entuziasmu un neatlaidību,
nodrošinot iedzīvotājiem veselīga un aktīva dzīvesveida pasākumu nepārtrauktību; par
atsaucību un sabiedrības izglītošanu Digitālās nedēļas laikā;
5. Vita un Imants Rendenieki, uzņēmēji – par biedrības “Cerību spārni” labdarības akcijas
“Busiņam būt” dāsnu atbalstu un jaunu portatīvo datoru nodrošināšanu izglītības
nepārtrauktībai 10 daudzbērnu ģimeņu bērniem attālināto mācību laikā;
6. Elita Iliško un Artūrs Berdinskis, uzņēmēji – par veiksmīgu ģimenes uzņēmējdarbību un
aktīvu iesaistīšanos Inciema attīstībā, organizējot kultūras pasākumus, labiekārtojot ciema
teritoriju un atjaunojot Inciema muižu;
7. Dainis Zvidriņš, uzņēmējs – par veiksmīgu uzņēmējdarbību Lēdurgas pagastā un atbalstu
vietējiem iedzīvotājiem sakopšanas un labiekārtošanas darbos; par atbalstu Lēdurgas
dendroparka attīstībā;
8. Viesturs Vecgrāvis, literatūrvēsturnieks – par nozīmīgu ieguldījumu literatūrzinātnē un
ieinteresētību Siguldas novada literārā mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, kā arī par
grāmatu izdošanu, kas popularizē autorus Inčukalna pagastā;
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9. Edīte Priekule, Mālpils Kultūras centra direktore – par ieguldījumu Mālpils kultūras dzīves
veidošanā un attīstībā, pierādot sevi kā atbildīgu un godprātīgu vadītāju; par iesaisti folkloras
kustībā un latvisko tradīciju saglabāšanā;
10. Ginta Ščedrova un Anita Dambīte, Siguldas pagasta Kultūras nama dežurantes – par
cieņpilnu un atbildīgu attieksmi, veicot ikdienas darba pienākumus; par ieinteresētību
Siguldas pagasta kopienas iniciatīvu īstenošanā un iestādes tēla veidošanā;
11. Indra Čekstere, etnogrāfe un vides gide – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā
mantojuma pētniecībā un popularizēšanā, kā arī par aktīvu dalību un iniciatīvu veidošanu
sabiedrības un vides izglītošanā; par vecās Vidzemes jeb Līvlandes stāstu nodošanu
nākamajām paaudzēm;
12. Aiga Auziņa, gide – par aizrautību un degsmi gida, izglītības un folkloristu kustības darbā,
kā arī par izcilām stāstnieka prasmēm, profesionalitāti un pozitīvo domāšanu, kas iedvesmojis
tūristus, bērnus un pieaugušos īpaši pandēmijas laikā;
13. Inga Šteinerte, labdarības iniciatore – par biedrības “Lidojošie eņģeļi” dibināšanu un aktīvu
labdarības iniciatīvu uzsākšanu mazāk aizsargāto, vientuļo pensionāru un grūtībās nonākušu
ģimeņu dzīves uzlabošanā, kā arī par sniegto atbalstu biedrības “Aicinājums Tev” cilvēkiem
ar invaliditāti;
14. Inčukalna brīvprātīgo ugundzēsēju biedrība – par pašaizliedzīgu un aktīvu rīcību Siguldas
novada iedzīvotāju drošības saglabāšanā ugunsgrēku laikā Silciemā, Lēdurgas kūdras purvā
un citviet; par nesavtīgu atbalstu drošības uzturēšanā, palīdzības sniegšanā, kā arī sabiedrības
izglītošanā visā plašajā novada teritorijā;
15. Raganas aktīvistu komanda – Māris Eisaks, Jānis Eisaks juniors, Kristaps Lūsars, Jānis
Miķelsons, Māris Kleinbergs, Aigars Vēvers, Jānis Zemītis, Ivars Erdmanis, Didzis Caucis –
par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu, pierādot ikviena iedzīvotāja varēšanu un aizrautību, ka
ar lielu gribu mainīgos laikapstākļos iespējams izveidot slidotavu iedzīvotāju veselīga un
sportiski aktīva dzīvesveida nodrošināšanai ziemā.
22. §
Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā
“Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta trešo daļu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 12. §), atklāti balsojot ar
16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, 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.jūlija nolikumā Nr.3/2021 “Par atlīdzību
un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” (turpmāk- Nolikums) šādus grozījumus:
1. papildināt Nolikuma 32.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
“Iestādes vadītājs rīkojumu par piemaksas piešķiršanu saskaņo ar augstākstāvošu
amatpersonu, kuras pārraudzībā ir iestāde (izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks);
2. papildināt Nolikumu ar 80.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“80.6. darbnespējas (A lapas) gadījumā pirmo darbnespējas dienu neatmaksā, no darbnespējas
otrās dienas izmaksā darbiniekam slimības naudu 90% apmērā no vidējās izpeļņas.”
23. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 4. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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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 4.novembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.6, 13.§), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, 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. papildināt lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts
un klasifikācija” tabulas apakšsadaļu “Teritorijas attīstības pārvalde” ar ierakstu Nr.9 šī
lēmuma 1.pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. svītrot lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas apakšsadaļas “Teritorijas attīstības pārvalde, Vides pārvaldības
nodaļa” 7., 8., 9., 10., 11., 12.punktus;
3. papildināt lēmuma 1.pielikumu “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu
saraksts un klasifikācija” ar apakšsadaļu “Kapsētu pārvaldības nodaļa” šī lēmuma
2.pielikumā pievienotajā redakcijā;
4. lēmuma 5.pielikumā “Siguldas novada Kultūras centra amatu saraksts un klasifikācija”
apakšsadaļā “Krimuldas Tautas nams, Anšlava Eglīša ekspozīcija”:
4.1. svītrot ierakstu Nr.2;
4.2. papildināt ar ierakstu Nr.3 šī lēmuma 3.pielikumā pievienotajā redakcijā;
5. lēmuma 8.pielikumā “Siguldas novada Bāriņtiesas amatu saraksts un klasifikācija”:
5.1. aizstāt ieraksta Nr.1 kolonnā “Amatam noteiktā mēnešalga (par slodzi)” skaitli “1647”
ar skaitli “1917”;
5.2. aizstāt ieraksta Nr.2 kolonnā “Amata vietu skaits” skaitli “1” ar skaitli “2”;
5.3. aizstāt ieraksta Nr.3 kolonnā “Amata vietu skaits” skaitli “10” ar skaitli “9”;
6. aizstāt lēmuma 13.pielikuma “Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas amatu saraksts un
klasifikācija” tabulas ieraksta Nr.4 sadaļā “Amata vietu skaits” skaitli “1” ar skaitli “2”;
7. papildināt lēmumu ar 21.pielikumu “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” amatu
saraksts un klasifikācija” šī lēmuma 4.pielikumā pievienotajā redakcijā.
24. §
Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2. stāva Darbnīcas Nr.10, Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada
29.oktobra sēdes ziņojumu, dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gda 14.oktobra lēmumu “Par nekustamā
īpašuma “Muižas koka māja” 2.stāva Darbnīcas Nr.10 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.10, 24.§) (turpmāk – Lēmums)
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apstiprināti “Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2.stāva Darbnīcas Nr.10 Pils ielā 16,
Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi”;
2. Atbilstoši Lēmumam 2021.gada 29.oktobrī notika “Muižas koka māja” 2. stāva Darbnīcas
Nr.10, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsole;
3. Nomas tiesību izsoles sākotnējā maksa ir 286,70 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro un
70 centi) mēnesī, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Augstāko nomas maksu 246,94 EUR
(divi simti četrdesmit seši euro un 94 centi) mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis 21%
apmērā, kas ir 51,86 EUR (piecdesmit viens euro 86 centi), kopā ir 298,80 EUR (divi simti
deviņdesmit astoņi euro 80 centi)/mēnesī nosolīja SIA “EŅĢEĻU PILSĒTA”, reģ.
Nr. 44103039850.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
12., 23., 61., 63. un 80.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 4.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 14. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2.stāva Darbnīcas Nr.10, Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, 2021.gada 29.oktobra izsoles rezultātu;
2. slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2. stāva Darbnīcas Nr.10,
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomu ar SIA “EŅĢEĻU PILSĒTA”, reģ. Nr.
44103039850.
25. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 22
“Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu (prot. Nr.10, 6. §)
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.22 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, turpmāk – saistošie noteikumi. Saistošie
noteikumi, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai, nosūtīti izvērtēšanai un
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ministrija ar 2021.gada 27.oktobra vēstuli (atzinumu) Nr.1-18/9525, “Par saistošajiem
noteikumiem” balstoties uz vēstulē norādītajiem argumentiem, lūgusi:
- precizēt saistošo noteikumu nosaukumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33. panta trešajā daļā pašvaldībai dotajam deleģējumam;
- svītrot saistošo noteikumu 1. punktā vārdus “kārtību trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa piešķiršanai”, kā arī svītrot saistošo noteikumu 3. nodaļu;
- noteikt saistošo noteikumu 33.punktā, ka pabalsts krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības
ienākumus, piešķirams, pamatojoties uz personas iesniegumu, kurā iesniedzējs norāda
nepieciešamā pabalsta apmēru, un krīzes situāciju pamatojošiem dokumentiem.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja saņemti par saistošajiem
noteikumiem, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un
publicē precizētos saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm, vienlaicīgi visā noteikumu
tekstā piemērojot vienu formulējumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešajā daļā pašvaldībai dotajam deleģējumam. Ņemot vērā veiktos precizējumus
27.1.punktā, attiecīgi precizēts saistošo noteikumu 27.2.punkts.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 36.panta piekto un sesto daļu,
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likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, ievērojot Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2021.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 2. §), atklāti
balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada domes 2021.gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 “Par
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” precizēto redakciju pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
26. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr. 23
“Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā”
apstiprināšanu precizētajā redakcijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu (prot. Nr.10, 7. §)
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.23 “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem Siguldas novadā”, turpmāk – saistošie noteikumi. Saistošie noteikumi, atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai, nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai. Ministrija ar 2021.gada 22.oktobra vēstuli 1-18/9390, “Par
saistošajiem noteikumiem Nr.23” sniegusi informāciju, ka saistošos noteikumus savas kompetences
ietvaros ir izvērtējusi un pieņēmusi tos zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums).
Vienlaicīgi atzinumā lūgts svītrot saistošo noteikumu 24. punktu, jo spēkā esošie normatīvie akti
nenosaka pašvaldībai deleģējumu noteikt mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu
pozīcijas, ja vien tās nav labvēlīgākas par Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu
Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” 3.pielikumā noteiktajām.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.
Pašvaldības dome, izvērtējot saistošo noteikumu 24.punktu kopsakarā ar atzinumā minēto,
nepiekrīt noteikumu 24.punkta svītrošanai, jo šajā punktā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai
izmantojamās izdevumu pozīcijas ir labvēlīgākas nekā Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra
noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” 3.pielikumā, proti, noteikta lielāka mājokļa apmaksājamā platība līdz 40 m2,
paredzētas lielākas izmaksas elektrības izdevumu apmaksai līdz 40 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā
norādīto summu, malkas apkures izdevumu apmaksai -7 m3 malkas izmaksas kalendārajā gadā
dzīvoklim, bet ne vairāk kā 30 euro par 1 m3 , kā arī citu mājokļa izdevumu apmaksai.
Vienlaicīgi pašvaldība pēc Sociālā dienesta priekšlikuma redakcionāli ir precizējusi
saistošajos noteikumos 53. punktu, konkretizējot, kāda vecuma bērniem šī punkta izpratnē pienākas
pabalsts mācību līdzekļu iegādei, un 55.punktu, konkretizējot domāto pabalsta saņēmēju loku šī
punkta izpratnē.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 panta 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, Siguldas novada pašvaldības domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas 2021.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 1. §), 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, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra saistošo noteikumu
Nr. 23 “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas
novadā” precizēto redakciju pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
27. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 24 “Par Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” (turpmāk –
saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai,
nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ministrija ar vēstuli Nr.1-18/9486 sniegusi informāciju, ka saistošos noteikumus ir pieņēmusi
zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums), vienlaicīgi lūdzot no saistošajiem noteikumiem
svītrot 81.3. apakšpunktu, jo tajā norādītie noteikumi ir zaudējuši spēku ar Inčukalna novada domes
2012. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2012 “Materiālās palīdzības piešķiršanas
kārtība Inčukalna novadā”.
Svītrojot no saistošajiem noteikumiem 81.3.apakšpunktu, mainīta saistošajos noteikumos
turpmāko apakšpunktu numerācija. Vienlaicīgi ar šiem precizējumiem saistošie noteikumi
papildināti ar jaunu punktu (t.i. 82.punktu) par bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu periodā līdz
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi ir papildināti ar jaunu punktu, par kuru nav saņemts
ministrijas atzinums, saistošie noteikumi apstiprināmi jaunā redakcijā un atkārtoti nosūtāmi
ministrijai atzinuma sniegšanai apjomā, kas attiecas uz saistošo noteikumu papildināšanu ar
82.punktu.
Pamatojoties uz minēto un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā
Siguldas novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada
3.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.6, 3. §), Finanšu komitejas 2021.gada 4.novembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.6, 15. §), atklāti balsojot ar 17 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, 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 apjomā, kas attiecas uz noteikumu papildināšanu ar 82.punktu.
28. §
Par apstrīdēšanas iesnieguma par Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 28.septembra
lēmuma “Par trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38, 15.§) izskatīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Izskatot Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemto nekustamā īpašuma
[ADRESE] īpašnieka [G.Z.] 2021. gada 14. oktobra (Pašvaldībā reģistrēts 2021. gada 14. oktobrī ar
Nr. A-3.10/6/1808) apstrīdēšanas iesniegumu par Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes (turpmāk
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– Būvvalde) 28.09.2021 lēmuma “Par trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38 15. §)
atcelšanu, dome konstatē:
1. Būvvalde 06.11.2019. sagatavoja un izsniedza būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-5671 (2096)
(turpmāk arī -Būvatļauja) dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei [ADRESE] ar
projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, BIS lietas Nr. BIS-30253-377.
Projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde atzīmēta būvniecības
informācijas sistēmā;
2. nekustamā īpašuma [ADRESE] īpašnieks [G.Z.] (turpmāk – Iesniedzējs) 2021. gada
10. septembrī iesniedza iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts 2021. gada 13. septembrī ar Nr.
A-3.10/6/1385), par būvniecības normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības lietā Nr.BIS30253-377 (būvatļauja BIS-BV-4.1-2019-5671) [ADRESE], kurā izteikts lūgums atzīt [G.Z.]
par trešo personu administratīvajā procesā būvniecības lietā Nr.BIS-30253-377, un izsniegt
Siguldas novada būvvaldes 06.11.2019 būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2019-5671, kā arī
būvprojekta minimālā sastāvā (tostarp ģenerālplānu, fasādes ar augstuma atzīmēm un
vizualizācijas) apliecinātas kopijas (turpmāk – Sākotnējais iesniegums). Iesniegumā norādīts,
ka: “Pēc būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2019-5671 saņemšanas tika pilnībā nojaukta vieglas
konstrukcijas koka veranda, kas balstījās uz ķieģeļu stabiņiem. Šobrīd nojauktās verandas
vietā ir uzbūvēti jauni pamati, salikti komunikāciju pievadi un uz jaunbūvētajiem pamatiem
tiek būvēta jauna siena, veidotas logu ailes. Būvniecība notiek tuvāk par 4 metriem no
īpašuma [ADRESE]. Būvniecība [ADRESE] skar manas kā kaimiņa tiesības un tiesiskās
intereses tostarp attiecībā par apbūves attālumu no man piederošā īpašuma”;
3. Būvvalde, izskatot Sākotnējo iesniegumu, 2021.gada 28.septembrī pieņēma lēmumu “Par
trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38, 15.§) (turpmāk – Apstrīdētais lēmums). Ar
Apstrīdēto lēmumu nolemts nepiešķirt Iesniedzējam trešās personas statusu administratīvajā
lietā par Siguldas novada būvvaldes 06.11.2019. būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2019-5671
izdošanu dzīvojamās ēkas pārbūvei [ADRESE]. Lēmums pamatots ar turpmāk norādītajiem
argumentiem:
3.1. Civillikuma 1091. pantā noteiktais, ka “ietaisīt jaunceļamās sienās logus uz blakus
zemes gabala pusi drīkst tikai tad, ja šīs sienas atrodas ne mazāk kā četrus metrus no
robežas, vai lielākā atstatumā, ja tādu prasa vietējie būvnoteikumi” nav attiecināms uz
mājas pārbūvi [ADRESE], jo tiek veikta esošas ēkas pārbūve un turklāt tiek atjaunoti
logi esošajā izskatā un vietā. Jaunas logu ailas netiek veidotas.
3.2. Ēka [ADRESE] ir reģistrēta kā novada kultūrvēsturiskais objekts, kuru tās īpašniekam
ir pienākums saglabāt un aizliegts iznīcināt;
3.3. Ēka ir celta pagājušā gadsimta divdesmitajos – trīsdesmitajos gados, proti, laikā, kad
[ADRESE] un [ADRESE] bija vienots nekustamais īpašums. Būvprojekts pirmā stāva
nobeigšanai (Būvvaldes arhīvā) apstiprināts Siguldas pilsētas valdes 1930.gada
17.februāra sēdē (protokols Nr,9, 9.par.). Ēkas īpašnieki, pamatojoties uz 1972.gada
pirkuma pārdevuma līgumu ½ apjomā un 1964.gada namīpašuma atsavināšanas līgumu
½ apjomā pamatojoties uz Siguldas pilsētas domes zemes un denacionalizācijas
komisijas 1999. gada 20. aprīļa lēmumu Nr. 1/13 par maksu izpirka lietošanā piešķirto
zemi 1200 m2 apjomā saskaņā ar 1999.gadā robežpunktu koordinātēs uzmērīto robežu
plānu katram vienu pusi domājamo daļu;
3.4. Ēkas apjoms un novietojums būvniecības rezultātā netiek izmainīts un nepietuvojas
iesniedzēja īpašumam;
3.5. Situācijā, kad kultūrvēsturiskais objekts uzbūvēts pirms robežas noteikšanas starp
īpašumiem, ir jāsamēro kaimiņa tiesības pret kultūrvēsturiskā objekta īpašnieka
tiesībām uz īpašumu un pienākumu saglabāt kultūrvēsturisko objektu;
3.6. Trešās personas tiesības lietot agrāk būvētu ēku prasa arī atļaut veikt tās atjaunošanu un
pielāgošanu īpašnieka vēlmēm, saprātīgi samērojot trešās personas tiesības ar kaimiņa
tiesībām (sk. LR Augstākās tiesas 2018.gada 13.marta spriedumu lietā Nr.SKA131/2018 [8]).
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3.7. Ņemot vērā to, ka būvniecība konkrētajā objektā tiek veikta tiesiski un iesniedzējam ar
būvniecību netiek nodarīts konkrēts tiesību vai tiesisko interešu aizskārums (īpaši ņemot
vērā apstākli, ka būvniecības rezultātā jau iepriekš esošais ēkas apjoms un logu
izvietojums netiek mainīts), nav pamata iesniedzēju atzīt par trešo personu konkrētajā
lietā;
4. Iesniedzējs 2021.gada 14.oktobrī vērsās Pašvaldībā ar apstrīdēšanas iesniegumu par Siguldas
novada pašvaldības Būvvaldes 28.09.2021 lēmuma “Par trešās personas statusa piešķiršanu”
(prot.Nr.38 15.§) atcelšanu (turpmāk – Apstrīdēšanas iesniegums). Apstrīdēšanas iesniegumā
norādīts, ka Iesniedzējs lēmumu uzskata par nelikumīgu, pamatojoties Administratīvā
procesa likuma 28.panta pirmo un trešo daļu, 61.pantu, kā arī uz turpmāk minētajiem
argumentiem:
4.1. Nekustamajam īpašumam [ADRESE], blakus atrodas īpašums [ADRESE]. Kopējā
robeža ir 121,05 metri. Līdz ar to būvniecības procesi [ADRESE], skar manas kā
kaimiņa (trešās personas) tiesības, ja šādā būvniecības procesā netiek ievērotas
normatīvo aktu prasības;
4.2. Pēc būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2019-5671 saņemšanas tika pilnībā nojaukta vieglas
konstrukcijas koka veranda, kas balstījās uz ķieģeļu stabiņiem. Šai verandai pamatu
nebija. Šobrīd nojauktās verandas vietā ir uzbūvēti jauni pamati, salikti komunikāciju
pievadi un uz jaunbūvētajiem pamatiem tiek būvēta jauna siena, veidotas logu ailes. un
verandas augstums ir būtiski paaugstināts. Būvniecība notiek tuvāk par 4 metriem no
īpašuma [ADRESE]. Ar mani, kā blakus zemes īpašnieku nekas netika saskaņots.
4.3. Civillikuma 1091. pants nosaka, ka Ietaisīt jaunceļamās sienās logus uz blakus zemes
gabala pusi drīkst tikai tad, ja šīs sienas atrodas ne mazāk kā četrus metrus no robežas,
vai lielākā atstatumā, ja tādu prasa vietējie būvnoteikumi.
4.4. Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam III sējuma “Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 327.3.punkts nosaka, ka Savrupmāju apbūves
teritorijās būves/ēkas nedrīkst novietot tuvāk par 4 metriem no kaimiņu zemes vienības
robežas, papildus ievērojot noteiktos būvju attālumus no zemesgabala robežām un līdz
citām būvēm tai pašā zemesgabalā atbilstoši 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu
Nr.498 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”“
prasībām.
4.5. Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”
31.5.1. punkts nosaka, ka, ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi,
institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram
pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus, un būvprojektu minimālajā
sastāvā, kurš sastāv no: 31.5. saskaņojumiem ar: 31.5.1. zemes gabala īpašniekiem, ja
pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms, pārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos attālumus,
vai lietošanas veids, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu.
4.6. Ēkas [ADRESE] pārbūves procesā ir tikusi pilnībā nojaukta bezpamatu būve (veranda),
izbūvēta jauna uz pamatiem balstīta piebūve ar logu ailēm, kas vērstas uz manu īpašumu
un atrodas tuvāk par četriem metriem no mana īpašuma robežas, nesaņemot manu
saskaņojumu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Turklāt pārbūvētā veranda atrodas
uz paaugstinājuma, kāds iepriekš nebija, tādējādi paverot iespēju vērot manu īpašumu
vairāk kā iepriekš, kas viennozīmīgi ir manu kaimiņa tiesību pārkāpums.
4.7. Būvvaldes sēdes protokola izraksta 2.un 3.punktā pieļautas kļūdas, neprecizitātes. Proti:
būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2019-5671 (2096) ir izdota 06.11.2019, nevis kā minēts
2.punktā 06.11.2021. 3.punktā būtu jāmin ka būvatļauja izdota zemes vienībai
[ADRESE], nevis [ADRESE]. 3.punktā nav ņemts vērā Apbūves noteikumu
327.3.punkts.
4.8. Saistībā ar 4.punktu: ja normatīvie akti prasa saskaņojumu kādos punktos ar blakus
esoša zemes gabala īpašnieku, tad tas nenozīmē, ka prasot šo saskaņojumu
kultūrvēsturiskais objekts tiek iznīcināts. Tas ir tāpat kā tika pilnībā pārbūvēta ēkas
galvenā ieeja, to izvietojot citā ēkas sienā un ievērojami palielinot, tādējādi likvidējot
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

vēsturisko ieeju pilnībā. Tāpat no jauna tiek veidota līdzīga izmēra ieeja citā ēkas daļā,
kas vēsturiski tur nav pastāvējusi;
Nepiekrītu 5.punktā minētajam būvvaldes ieskatam, ka nav piemērojams saskaņojums
ar zemes gabala īpašniekiem atbilstoši Ministru Kabineta 2014. gada 2. septembra
noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 31.5.1. punktam, jo pārbūvē tiek mainīts ēkas
daļas (verandas) apjoms – gan veikta pārbūve no bezpamatu būves uz pamatu būvi, gan
veranda pacelta būtiski augstāk no zemes, tādā veidā no verandas logiem daudz plašāk
paverot skatu pār manu īpašumu. Pielikumā tiek pievienotas divas verandas fotogrāfijas.
Viena ir uzņemta 18.03.2019 pirms pārbūves uzsākšanas, un otra ir uzņemta 08.09.2021
pārbūves laikā. Atšķirība verandas augstumā un novietojumā ir acīm redzama, iestāde
nevar šo faktu ignorēt.
6.punktā ir atsauce uz “Komunālprojekts” tehniskās apsekošanas atzinumu, kur esot
minēts, ka stabveida pamati mūrēti no ķieģeļiem un tos nepieciešams pārmūrēt.
Nojauktā veranda balstījās uz 3 stabveida ķieģeļu mūrējumiem. Jaunu vienlaidus
pamatu izbūve nav 3 ķieģeļu stabveida atbalstu pārmūrēšana. Esošie būvniecības darbi
neliecina, ka tiks saglabāta veranda.
7.punktā nevar piekrist ka jaunas logu ailes netiek veidotas, ka tiek atjaunoti logi esošajā
izskatā un vietā. Jaunizbūvētie vienlaidus pamati ir izbūvēti augstāk un uz tiem
jaunceļamā sienā tiek veidotas jaunas logu ailes. Izbūvējot jaunus pamatus un uz tiem
jaunas sienas un logu ailes bija iespēja tos pavirzīt 4 metrus vai vairāk no mana īpašuma
robežas, ievērojot normatīvos aktus. Vēlreiz aicinu aplūkot pielikumā divas pievienotās
fotogrāfijas, no kurām viennozīmīgi ir redzams, ka dabā uzbūvētā veranda būtiski
atšķiras no iepriekšējās, un man ir radies reāls kaimiņa tiesību aizskārums.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta sprieduma lietā Nr.A42392506 SKA125/2013 ir ticis atzīts, ka Civillikuma 1091.pants noteic ierobežojumu logu izbūvei uz
kaimiņa īpašuma pusi. Var piekrist pieteicējai, ka būtībā tas ir privātas tiesības
(personas privātumu) sargājošs ierobežojums. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka šāda
rakstura ierobežojumi (attālumi ne tikai ugunsdrošības interesēs, bet arī kaimiņa
privātuma sargāšanas nolūkā) mūsdienās ir tipiska apbūves noteikumu sastāvdaļa un
līdz ar to ietilpst parastajā būvvaldes kompetencē. […] Ņemot vērā, ka šādu normu
ievērošanas pārbaude neprasa būvvaldes iejaukšanos civiltiesisku strīdu risināšanā un
ir viegli īstenojama, Senāts nesaskata šķēršļus, kādēļ atbilstoši Būvniecības likuma
7.panta pirmās daļas 4.punktam būvvalde nevarētu kontrolēt Civillikuma 1091.pantā
atstatuma ievērošanu.
Attiecībā uz 8.punktu jāsaka ka Civillikumam ir augstāka prioritāte salīdzinājumā ar
novada nozīmes kultūrvēsturiskā objekta pārbūvi. Arī punktā 8.5.tiek norādīts par
saprātīgu samērošanu ar kaimiņa tiesībām. Uz punktu 8.3. varēs atbildēt pēc 3.personas
statusa piešķiršanas un attiecīgo dokumentu saņemšanas. No [I.Ū.] pašreizējām
darbībām ir secināms, ka: a) būvatļaujā, pretēji normatīvajiem aktiem netika iekļauts
nosacījums par saskaņojumu ar blakus esošā zemes gabala īpašnieku; b) būvniecības
gaitā tiek veiktas darbības, kuras būvatļauja neparedz (t.i. patvaļīga būvniecība).
Lai es varētu izvērtēt vai ar [ADRESE] būvniecību tiek nodarīts vēl kāds cits konkrēts
tiesību vai tiesisko interešu aizskārums man vai manam īpašumam [ADRESE], un es
varētu celt vēl kādus iespējamus iebildumus pret būvniecību, ja tā neatbilstu
normatīvajiem aktiem, man ir nepieciešams saņemt būvniecības procesu pamatojošos
dokumentus. Tie nepieciešami arī lai varētu izvērtēt arī citas prasības, kuras jāizpilda:
apbūves blīvums, intensitāte, brīvā zaļā teritorija, komunikāciju izvietojums, attālumi
no kaimiņiem, aizsargjoslas, u.c.
Tā kā būvniecība notiek tuvāk par 4 metriem no mana īpašuma, bet ar mani nekas nav
saskaņots, tad būvatļauja BIS-BV-4.1-2019-5671 būvniecības lietā Nr. BIS-30253-377
izdota neievērojot normatīvo aktu prasības. Tieši būvvaldes kompetencē ir kontrolēt
būvniecības pārkāpumus attiecībā par normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem.
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4.16. Papildus vēlos norādīt, ka šīm pašam objektam 13.04.2017 izdotajā būvatļaujā Nr. BISBV-4.1-2017-1835 bija akceptēts būvprojekts, kur kanalizācijas cauruļu izvietojums
bija tuvāk nekā 3 metri attālumā no mana īpašuma robežas. Tādēļ man nav paļāvības uz
būvvaldes lojalitāti un darbības atbilstību likumu un normatīvo aktu prasībām attiecībā
uz mani un manu īpašumu.
4.17. Ir acīmredzami, ka Siguldas novada pašvaldības būvvalde (un tās amatpersona R.Bete)
ir izrādījusi īpašu labvēlību [I.Ū.], bet salīdzināmā situācijā ir rīkojusies atšķirīgi un
nelabvēlīgi pret mani. Ar šādām darbībām pret mani tiek pārkāpts Satversmes 91. pantā
un Administratīvā procesa likuma 6. pantā nostiprinātais vienlīdzības princips. Lūdzu
augstāku iestādi – Siguldas novada domi novērst šādu atšķirīgo attieksmi, labot
būvvaldes kļūdu un apmierināt manus lūgumus par trešās personas statusa piešķiršanu
un dokumentu izsniegšanu.
5. Izvērtējot Apstrīdēšanas iesniegumā norādītos argumentus, secināms, ka:
5.1. Būvatļauja izdota izskatot ieceres atbilstību 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” prasībām, kur zemes vienības [ADRESE], plānotā/atļautā izmantošana ir
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 323. punktu un
324.1. punktu, mazstāvu apbūves teritorijā galvenā izmantošana ir savrupmāju
būvniecība – viena dzīvokļa mājas divu dzīvokļu mājas, t.sk. dvīņu mājas, rindu māju
būvniecība, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība, dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamo māju un sociālās aprūpes objektu būvniecība un ieceres atbilstību
normatīvajiem aktiem.
5.2. Dzīvojamā māja [ADRESE] 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” ir
vietējas nozīmes kultūras piemineklis un prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko un
dabas
objektu
saglabāšanai noteiktas turpmāk norādītajos punktos:
“114. Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes laikā tika
noteikti novada kultūrvēsturiskie un dabas objekti (skatīt Apbūves noteikumu
11.pielikumu). Tie ir objekti, kuriem nav piešķirts
valsts
aizsardzības
statuss,
apstiprinot
tos
ar
normatīvajiem
aktiem,
bet
ir
svarīga
nozīme
novada kontekstā.
115. Novada nozīmes kultūrvēsturiskos un dabas objektus ir aizliegts iznīcināt.
116. Novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu pārveidošana vai tā
oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja,
kā
saglabāt
objektu,
vai
arī
tad,
ja
pārveidojuma
rezultātā
nepazeminās
objekta
kultūrvēsturiskā
vērtība.
117. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti novada
nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti, kas ir to īpašumā (valdījumā)”.
5.3. Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”
(turpmāk MK noteikumi Nr.529) 31.5.1. punktā noteiktais “ierosinot otrās vai trešās
grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz
būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus,
un būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no: 31.5. saskaņojumiem ar: 31.5.1.
zemes gabala īpašniekiem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms, pārsniedzot
normatīvajos aktos noteiktos attālumus, vai lietošanas veids, un tas ir atļauts, saņemot
attiecīgo saskaņojumu” būvvaldes ieskatā nav piemērojams, jo netiek mainīts ēkas
apjoms un normatīvajos aktos noteiktais attālums līdz robežai netiek mainīts, bet
saglabāts sākotnējais.
5.4. Dzīvojamās mājas pārbūves būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz akciju sabiedrības
“Komunālprojekts” būvspeciālistu sagatavoto tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā
norādīts, ka ēkas pamatu tehniskais stāvoklis pēc vizuālām pazīmēm kopumā vērtējams
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par apmierinošu, bet izņēmumu sastāda stabveida pamati zem verandām. Stabveida
pamati mūrēti no ķieģeļiem, tie ievērojami sašķiebušies, izdrupuši un saplaisājuši un tos
nepieciešams pārmūrēt. Dzīvojamās mājas pārbūves projektā noteikts, ka verandu
apjomi tiek demontēti un atjaunoti esošos izmēros un proporcijās, saglabājot verandas
raksturu, logi tiek izgatavoti pēc esošo logu analoga ar trīs stiklu paketi, verandu dēļu
apšuvums autentisks esošajam.
5.5. Attiecīgi Civillikuma 1091. pantā noteiktais, ka “ietaisīt jaunceļamās sienās logus uz
blakus zemes gabala pusi drīkst tikai tad, ja šīs sienas atrodas ne mazāk kā četrus metrus
no robežas, vai lielākā atstatumā, ja tādu prasa vietējie būvnoteikumi” nav attiecināms
uz mājas pārbūvi [ADRESE], jo tiek veikta esošas ēkas pārbūve un turklāt tiek atjaunoti
logi esošajā izskatā un vietā. Jaunas logu ailas netiek veidotas.
6. Konkrētajā situācijā iesniedzējs norāda, ka tiek pārkāpts Civillikuma 1091.pantā noteiktais
atļautais attālums no zemesgabala robežas un attiecīgi nav saņemts Ministru kabineta
noteikumu Nr.529 31.5.1.apakšpunktā noteiktais saskaņojums. Iesniedzēja norādītais
secinājums nav pamatots turpmāk minēto apsvērumu dēļ:
6.1. Ēka [ADRESE] ir reģistrēta kā novada kultūrvēsturiskais objekts, kuru tās īpašniekam
ir pienākums saglabāt un aizliegts iznīcināt.
6.2. Ēka ir celta pagājušā gadsimta divdesmitajos – trīsdesmitajos gados, proti, laikā, kad
[ADRESE] un [ADRESE] bija vienots nekustamais īpašums. Būvprojekts pirmā stāva
nobeigšanai (Būvvaldes arhīvā) apstiprināts Siguldas pilsētas valdes 1930.gada
17.februāra sēdē (protokols Nr,9, 9.par.). Ēkas īpašnieki, pamatojoties uz 1972.gada
pirkuma pārdevuma līgumu ½ apjomā un 1964.gada namīpašuma atsavināšanas līgumu
½ apjomā pamatojoties uz Siguldas pilsētas domes zemes un denacionalizācijas
komisijas 1999. gada 20. aprīļa lēmumu Nr. 1/13 par maksu izpirka lietošanā piešķirto
zemi 1200 m2 apjomā saskaņā ar 1999.gadā robežpunktu koordinātēs uzmērīto robežu
plānu katram vienu pusi domājamo daļu.
6.3. Ēkas apjoms un novietojums būvniecības rezultātā netiek izmainīts un nepietuvojas
iesniedzēja īpašumam.
6.4. Situācijā, kad kultūrvēsturiskais objekts uzbūvēts pirms robežas noteikšanas starp
īpašumiem, ir jāsamēro kaimiņa tiesības pret kultūrvēsturiskā objekta īpašnieka
tiesībām uz īpašumu un pienākumu saglabāt kultūrvēsturisko objektu.
6.5. Trešās personas tiesības lietot agrāk būvētu ēku prasa arī atļaut veikt tās atjaunošanu un
pielāgošanu īpašnieka vēlmēm, saprātīgi samērojot trešās personas tiesības ar kaimiņa
tiesībām (Sk. LR Augstākās tiesas 2018.gada 13.marta spriedumu lietā Nr.SKA131/2018 [8]).
7. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 28.panta pirmo daļu “Par trešo personu
administratīvajā procesā var būt privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses
attiecīgais administratīvais akts var ierobežot vai kuru var skart tiesas spriedums lietā”.
Atbilstoši panta trešajai daļai “Trešās personas statusu personai piešķir ar iestādes vai tiesas
(tiesneša) lēmumu. Pamatotu lūgumu par trešās personas pieaicināšanu var iesniegt
persona, kura uzskata sevi par atbilstošu trešās personas statusam, vai administratīvā
procesa dalībnieks. (..).”.
8. Tiesību doktrīnā ir secināts, ka “ar to vien, ka persona atzīstama par “kaimiņu” būvniecības
procesā, vēl nav pietiekami, lai tai rastos subjektīvās tiesības apstrīdēt citai personai izdotu
būvatļauju. Personai tiesības apstrīdēt būvatļauju ir tikai tādā gadījumā, ja tai ar
būvniecību tiek nodarīts konkrēts tiesību vai tiesisko interešu aizskārums. Iebildumiem pret
būvniecību jābūt saistītiem tieši ar sava īpašuma (arī nomātā) lietošanu, nevis ar
vispārējiem iebildumiem par jebkuru tiesību normu neievērošanu būvniecības procesā”
(Senāta 2016.gada 25.oktobra lēmuma lietā Nr. SKA-824/2016 (A420241114) 4. un
8.punkts, 2018.gada 20.marta sprieduma lietā Nr. SKA-134/2018 (A420355713,
ECLI:LV:AT:2018:0320.A420355713.2.S) 12.punkts).
9. No iepriekš minētā Būvvalde secinājusi, ka nav pamatots iesniedzēja lūgums veikt
apsekošanu [ADRESE], un apturēt būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2019-5671 darbību
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būvniecības lietā Nr.BIS-30253-377. Ņemot vērā to, ka būvniecība konkrētajā objektā tiek
veikta tiesiski un iesniedzējam ar būvniecību netiek nodarīts konkrēts tiesību vai tiesisko
interešu aizskārums (īpaši ņemot vērā apstākli, ka būvniecības rezultātā jau iepriekš esošais
ēkas apjoms un logu izvietojums netiek mainīts), nav pamata iesniedzēju atzīt par trešo
personu konkrētajā lietā;
10. Iesniedzējs norādījis, ka Būvvalde kļūdaini atsaukusies uz Būvatļaujas izdošanas datumu,
kas ir nevis 06.11.2021., bet gan 06.11.2019. Ņemot vērā, ka šī vērtējama kā pārrakstīšanās
kļūda, kas nemaina pieņemtā lēmuma būtību, šī Iesniedzēja norāde nav vērtējama kā
arguments pieņemtā lēmuma atcelšanai.
11. Iesniedzējs norādījis arī uz Satversmes 91. pantā un Administratīvā procesa likuma 6. pantā
nostiprinātais vienlīdzības principa pārkāpumu Būvvaldes darbībā, norādot, ka citā
administratīvajā procesā, kas ir salīdzināms ar šo administratīvo procesu, Būvvalde personai
ir piešķīrusi trešās personas statusu un rīkojusies atšķirīgi un nelabvēlīgi pret Iesniedzēju.
Izvērtējot šo argumentu, norādāms, ka tas vien, ka citā administratīvajā procesā cita persona
ir vērsusies Būvvaldē ar lūgumu to atzīt par trešo personu, nerada salīdzināmu situāciju, jo
šādos gadījumos jāvērtē arī pārējo faktisko apstākļu kopums, kas padara situācijas par
salīdzināmām. Iesniedzējs Apstrīdēšanas iesniegumā nav norādījis uz konkrētiem
apstākļiem, kas norādītu, ka minētie administratīvie procesi ir salīdzināmi pēc vairāku
pazīmju kopuma, un Būvvalde salīdzināmā situācijā pret iesniedzēju ir rīkojusies atšķirīgi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 28.panta pirmo,
trešo un piekto daļu un 61.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, kā arī
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.5,
14. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1(E. Eisaks), dome nolemj:
1. noraidīt [G.Z.] lūgumu par trešās personas statusa piešķiršanu būvniecības lietā Nr.BIS30252-377 (būvatļauja BIS-BV-4.1-2019-5671);
2. atstāt negrozītu Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2021. gada 28. septembra lēmumu
“Par trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38 15.§).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā septiņu dienu laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
29. §
Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu (prot. Nr.6, 16.§)
apstiprināts Siguldas novada Bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) nolikums Nr.14/2021 (turpmāk –
Nolikums).
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.augustā pieņēma lēmumu “Par Siguldas
novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju”, ar kuru
ir uzsākta bijušā Siguldas novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada un Mālpils novada
pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizācija apvienošanas kārtībā.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumu (protokols Nr.8,
24.§)) noteikts, ka Siguldas novada Bāriņtiesu reorganizācijas pabeigšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz
2021.gada 31.decembrim..
Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 23.punktā noteikts, ja saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās reformas
rezultātā tiks izveidota jauna bāriņtiesa, līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz
2021.gada 31.decembrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā
pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai.
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Līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu
priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi, noslēdzot darba līgumu, bez
pašvaldības rīkota atklāta konkursa.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams grozīt Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma spēkā
stāšanās termiņu, vienlaikus precizējot Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2016.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, atklāti
balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augustā apstiprinātajā Siguldas
novada Bāriņtiesas nolikumā Nr.14/2021 šādus grozījumus:
1. izteikt 9.punktu šādā redakcijā: “9. Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs, divi
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un deviņi Bāriņtiesas locekļi.”;
2. izteikt 39.punktu šādā redakcijā “39. Šis nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī”.
30. §
Par sadarbību gājēju ietves gar valsts vietējo autoceļu V58 Sigulda–Allaži–Ausmas posmā no
Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā izbūvē un uzturēšanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Valsts ceļi”, turpmāk – LVC, gājēju ietves gar valsts vietējo autoceļu V58 Sigulda–Allaži–
Ausmas posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā izbūvi un uzturēšanu, dome
konstatē:
−
lai labiekārtotu Siguldas novada teritoriju un vidi padarītu drošāku, pieejamāku iedzīvotājiem,
nolūkā uzlabot gājēju un satiksmes drošību, Siguldas novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība,
saskaņojot rīcību ar LVC, izstrādājusi būvprojektu “Gājēju ietves izbūve gar valsts autoceļu
V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā”, kura vērtība ir 8615.20 EUR
(astoņi tūkstoši seši simti piecpadsmit euro un 20 euro centi), turpmāk – Būvprojekts, kura
ietvaros projektēta gājēju ietves izbūve valsts nekustamā īpašumā “V58 Sigulda–Allaži–
Ausma”, kadastra numurs 8094 003 0208 (valsts vietējā autoceļa V58 Sigulda–Allaži–Ausmas
ceļa zemes nodalījuma joslā) gar valsts vietējo autoceļu V58 Sigulda–Allaži–Ausmas posmā
no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā;
−
Būvprojekts guvis apstiprinājumu LVC Tehniskajā komisijā 2021. gada 17. septembrī un tā
realizēšanai Satiksmes ministrija ir piešķīrusi LVC finansējumu (Satiksmes ministrijas 2021.
gada 4. aprīļa vēstule Nr.04.1-02/1677 “Par Satiksmes ministrijas 2021. gada 7. janvāra
rīkojuma “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu”
piešķirto līdzekļu sadalījumu”);
−
Būvprojekta realizēšanai LVC aicina noslēgt sadarbības līgumu, kura ietvaros LVC pārņem
valsts īpašumā Pašvaldības izstrādāto Būvprojektu un no valsts budžeta līdzekļiem finansē un
organizē Būvprojekta būvdarbus un būvuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Savukārt Pašvaldība šīs sadarbības ietvaros no saviem budžeta līdzekļiem nodrošina
Būvprojekta autoruzraudzību un pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā – izbūvētās gājēju
ietves uzturēšanas darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7.janvāra noteikumiem
Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un izpildes
kontroli” un atbilstoši Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī apmaksā elektrības rēķinus
par Būvprojekta ietvaros izbūvētās gājēju ietves apgaismojumu;
−
saskaņā likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmo daļu valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu
zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas
Republikas īpašums, kas nodots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”
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−

−

pārziņā. Minētā likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana,
projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem.
Valsts autoceļu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības
finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus;
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir “gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (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)”, 21.panta pirmās
daļas 23.punkts noteic, ka tikai dome var lemt “par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma
15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas”;
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.pants noteic, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas
funkcijas un uzdevumus, noslēdzot sadarbības līgumu saskaņā ar šā likuma 61.panta
noteikumiem. Minētā likuma 61.pants noteic, ka, lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas
personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, publiskas personas
slēdz sadarbības līgumu. Atvasināta publiskā persona informē par sadarbības līgumu tiešās
pārvaldes iestādi, kuras padotībā ir attiecīgā publiskā persona.

Pamatojoties uz minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
pašvaldībām, kas noteic, ka pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešā daļu, kas noteic, ka “publiskas personas
kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, (..) kā arī citu publisko tiesību subjektu (..) īpašumā”;
43.pantu, kas noteic, ka šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas
mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada
4.novembra sēdes atzinumu, (prot. Nr.6, 16. §), atklāti balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Valsts ceļi” par gājēju ietves gar valsts vietējo autoceļu V58 Sigulda–Allaži–Ausmas posmā
no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā izbūvi un uzturēšanu, nododot
sadarbības ietvaros valsts īpašumā pašvaldības izstrādāto būvprojektu “Gājēju ietves izbūve
gar valsts autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā” 8615.20
EUR (astoņi tūkstoši seši simti piecpadsmit euro un 20 euro centi) vērtībā;
2. nepieciešamos finanšu līdzekļus sadarbības īstenošanai paredzēt pašvaldības budžetā;
3. noteikt atbildīgo par sadarbības līguma realizāciju un uzraudzību – Siguldas novada
pašvaldības Transporta būvju nodaļas vadītāju Valtu Vilku;
4. nosūtīt informāciju par sadarbības līgumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
31. §
Par piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Siguldas novada Pašvaldības
policijas amatpersonām
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 10.punkts paredz noteikt piemaksas pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu
paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās
seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes. Piemaksas noteikšanas kritērijus un
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piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības
dome. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Minētā rīkojuma 10.1
punkts noteic, ka ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14. panta ceturto daļu, Darba likuma 67. pantu un 138. panta pirmo daļu, izdevumus, kas
saistīti ar piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri iesaistīti virsstundu
darbā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju
pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, sedzami no valsts
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un pašvaldību budžeta līdzekļiem.
Savukārt šī rīkojuma 10.2 punkts noteic, ka izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu
pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim
kontrolē iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00,
pašvaldību institūcijām kompensēt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
Ņemot vērā minēto, lai varētu saņemt kompensāciju no valsts budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par izdevumiem, kas saistīti piemaksām šobrīd valstī noteiktās
ārkārtējās situācijas ietvaros Siguldas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem paaugstināta riska
un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu,
nepieciešams ar domes lēmumu noteikt Siguldas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem
piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību.
Pamatojoties uz minēto, kā arī ievērojot Iekšlietu ministrijas 2021.gada 1.novembra vēstulē Nr. 138/2981 “Par informācijas sniegšanu” (turpmāk – Ministrijas vēstule) norādīto, un Siguldas novada
pašvaldības domes Finanšu komitejas 2021.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.6, 17. §), atklāti
balsojot ar 17 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, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 10., 10.1, 10.2 punktu, Siguldas novada Pašvaldības
policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) amatpersonām (turpmāk – amatpersona)
piemaksas kārtību līdz 75 % no attiecīgajai amatpersonai noteiktās mēnešalgas vai stundas
algas likmes par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu:
1.1.atbilstoši amatpersonu sasniegtajiem darba rezultātiem, piemaksu apmērs tiek noteikts
un rēķināts individuāli saskaņā ar vismaz šādiem piemaksu noteikšanas kritērijiem :
1.1.1. amatpersona ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām
vai iespējami inficētām personām vai ir iesaistīta testēšanas procesā;
1.1.2. amatpersona ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas
pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai
pašizolācija;
1.1.3. amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu un noteikto Covid-19 ierobežojumu kontroli;
1.1.4. amata pienākumi veikti klātienē un ilgstošā saskarsmē ar klientu (procesuālo
dalībnieku) vai citu iestāžu (institūciju) amatpersonām vai darbiniekiem, lai
nodrošinātu procesuālo vai izmeklēšanas darbību veikšanu, likumpārkāpumu
novēršanu vai pārtraukšanu, kā arī profilaktisko vai kontroles pasākumu
īstenošanu.
1.1.5. veikta aizturēto vai aizturamo personu apskate vai aplūkošana, nogādāšana
Pašvaldības policijas telpās, dzīves vietā vai uzturēšanās vietā, sociālā
pakalpojuma sniegšanas vietā, citā kompetentajā iestādē (institūcijā).
1.2.Pašvaldības policijas priekšniekam noteikt iestādes iekšējos piemaksas noteikšanas
kritērijus, kā arī kārtību, kādā tiek uzskaitīti amatpersonu individuālie darba rezultāti
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paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības
uzliesmojumu un tās seku novēršanu;
1.3.par piemaksas piešķiršanu un tās apjomu katrai konkrētajai amatpersonai lemj
Pašvaldības policijas priekšnieks, savukārt par piemaksas noteikšanu Pašvaldības
policijas priekšniekam lemj Siguldas novada pašvaldības izpilddirektors. Piemaksa
piešķirama, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma, Darba likuma nosacījumus.
2. Pašvaldība policijas priekšniekam nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu Iekšlietu ministrijai kompensācijas saņemšanai no valsts budžeta programmas
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par izdevumiem, kas saistīti ar šajā lēmumā
minētajām piemaksām.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 17.40.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 2.decembrī.

Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Jolanta Dinka
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