DOMES SĒDES
PROTOKOLS
2021. gada 2. decembrī

Nr. 13

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ivo Bernats, Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs, Erlends Eisaks,
Aivars Garančs, Rūdolfs Kalvāns, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Līga Sausiņa, Zane Segliņa,
Solvita Strausa, Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Reinis Ādamsons
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, izpilddirektores vietniece klientu apkalpošanas
jautājumos D. Vītola, Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece I. Lazdāne, juriste A. Kalniņa, juriste
L. Vīksne, Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte,
Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece Z. Reizniece,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators Dz. Strads, Transporta nodaļas
vadītājs A. Liepiņš, Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītāja E. Švalkovska, Transporta būvju nodaļas
vadītājs V. Vilks, galvenā nodokļu administratore K. Bērze, Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tukiša,
galvenā arhivāre D. Liepiņa, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne, lauku attīstības
speciāliste I. Eriksone, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja S. Brikmane, Sporta pārvaldes vadītāja
Z. Abzalone, Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ē. Krūze, ģeodēzijas inženiere I. Lūkina,
Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes vadītājs A. Liepiņš
Piedalās: SIA “Siguldas sporta serviss” valdes locekle E. S. Kalēja, SIA “Siguldas slimnīca” valdes
loceklis V. Siļķe, SIA “Saltavots” valdes loceklis G. Dambenieks, SIA “Vangažu Namsaimnieks”
valdes loceklis K. Spravņiks, Siguldas novada Kultūras centra direktore J. Borīte, Tehnoloģiju
izglītības centra vadītājs E. Bajaruns, Kristīne Valtere, Aivars Nalivaiko
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 16.05
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021.gada
9.oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu un 5.1.1. apakšpunktu,
Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 78. punktu, domes sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu
un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Darba kārtība:
1. Par atteikumu atlīdzināt kaitējumu.

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”.
Par atļauju SIA “SALTAVOTS” projekta iesnieguma iesniegšanai.
Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada Siguldas
pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos.
7. Par līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU
AVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Inčukalna
pagastā.
8. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
9. Par Krimuldas novada domes 2017. gada 30. marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez
atlīdzības privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.4, 15.§ 10.p.)
atcelšanu.
10. Par zemes gabala Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
11. Par zemes gabala Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
12. Par zemes gabala Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
13. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumā
(prot. Nr.8, 4. §) “Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības,
tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju
darbnīcu izveidei pārbūve” finansēšanu”.
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumu Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par atvieglojuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu.
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā
“Dreimaņi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A,
Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
20. Par izdevumu komplekta “Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” tirdzniecības cenas
noteikšanu.
21. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 20. maija iekšējos noteikumos
Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles
“Baltais flīģelis” telpu izmantošanu”.
22. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības pamata un vidējās
izglītības iestāžu darbiniekiem.
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par inženierkomunikāciju
un transporta infrastruktūras aizsardzību” apstiprināšanu.
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par maksas noteikšanas
kārtību Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles
“Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem”
apstiprināšanu.
2.
3.
4.
5.
6.
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25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu”.
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikuma Nr. 23/2017
“Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.
27. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
28. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā
[ADRESE] Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
29. Par nodomu – atbalstīt Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no
ģenētiski modificētiem kultūraugiem.
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un
lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
32. Par dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā.
33. Par Sigulda novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus
reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības
programmās” apstiprināšanu.
Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas ziņojums.
34. Par deputāta pilnvaru apturēšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 2 (diviem) papildjautājumiem: Nr. 35 “Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu amatā”, Nr. 36 “Par vienošanos par finansējuma palielinājumu
infrastruktūras projektam “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu
Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā””.
Sēdes vadītājs aicina kā pirmo darba kārtības jautājumu izskatīt jautājumu Nr. 34 “Par deputāta
pilnvaru apturēšanu”, savukārt jautājumu Nr. 1 “Par atteikumu atlīdzināt kaitējumu” izskatīt atklātā
sēdē, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principu.
Deputāts K. Zaļais ierosina jautājumus Nr. 10 – Nr. 12 izskatīt vienā ziņojumā.
Atklāti balsojot ar 18 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. papildināt sēdes darba kārtību ar 2 (diviem) papildjautājumiem:
35. Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu
amatā.
36. Par vienošanos par finansējuma palielinājumu infrastruktūras projektam “Vizbuļu
ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās
Siguldā, Siguldas novadā”.;
2. darba kārtības jautājumu Nr. 34 “Par deputāta pilnvaru apturēšanu” izskatīt kā pirmo;
3. darba kārtības jautājumu Nr. 1 “Par atteikumu atlīdzināt kaitējumu” izskatīt atklātā sēdē,
ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principu;
4. darba kārtības jautājumus Nr. 10 – Nr. 12 izskatīt vienā ziņojumā.
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Sēdes vadītājs aicina ziņot Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Annu Kalniņu.
Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Kalniņa informē, ka 2021.gada
14.novembrī stājās spēkā likums “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību
domju deputātu darbam” (turpmāk – Likums). Likuma 7. pants nosaka, ka pašvaldības domes
deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš līdz 2021.gada 15.novembrim ir ieguvis
un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (turpmāk –
sertifikāts). Pašvaldības vēlēšanu komisija tuvākajā domes sēdē ziņo par deputātiem, kuri nav
uzrādījuši sertifikātu.
Ievērojot iepriekš minēto, Siguldas novada vēlēšanu komisija 2021.gada 15.novembrī veica
Siguldas novada pašvaldības domes deputātu sertifikātu pārbaudi. Sertifikātu neuzrādīja deputāts
Reinis Ādamsons un deputāte Zane Berdinska. Ņemot vērā apstākļus, Zane Berdinska sadarbspējīgu
Covid-19 sertifikātu uzrādīja 2021.gada 22.novembrī.
Likuma 8. pants noteic, ja deputāts nav ieguvis un uzrādījis sertifikātu, deputāta pilnvaras
aptur, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. Par deputāta pilnvaru apturēšanu atbilstoši domes
lēmumam domes priekšsēdētājs nekavējoties paziņo pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uz deputāta
pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā
stājas nākamais kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu.
2021.gada 26.novembrī Siguldas novada vēlēšanu komisija, saskaņā ar 2021.gada
pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, pārbaudīja saraksta “Latvijas Zemnieku savienība” nākamā
kandidāta Aivara Nalivaiko sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, un konstatēja, ka Aivaram
Nalivaiko ir sadarbspējīgs sertifikāts.
Pamatojoties uz Siguldas novada vēlēšanu komisijas ziņojumu ir sagatavots domes
lēmumprojekts par Siguldas novada pašvaldības deputāta Reiņa Ādamsona pilnvaru apturēšanu
“Par deputāta pilnvaru apturēšanu”, un deputāta pienākumus sāks pildīt uzaicinātais deputāts Aivars
Nalivaiko.
1. §
Par deputāta pilnvaru apturēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Izskatot jautājumu par Siguldas novada pašvaldības domes deputāta Reiņa Ādamsona pilnvaru
apturēšanu, dome konstatē:
1. saskaņā ar likuma “Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju
deputātu darbam” 7.panta pirmo teikumu, pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir
tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš līdz 2021.gada 15.novembrim ir ieguvis un uzrādījis
pašvaldības vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas
vai pārslimošanas faktu, kā arī deputāts, kurš saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas
speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un uzrādījis
sadarbspējīgu sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu (turpmāk – sertifikāts);
2. atbilstoši Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas A. Kalniņas 2021.gada
2.decembra ziņojumam Siguldas novada vēlēšanu komisijai sertifikātu nav uzrādījis deputāts
Reinis Ādamsons;
3. saskaņā ar likuma “Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju
deputātu darbam” 8.pantu, ja deputāts nav ieguvis un uzrādījis sertifikātu, deputāta pilnvaras
aptur, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. Par deputāta pilnvaru apturēšanu atbilstoši domes
lēmumam domes priekšsēdētājs nekavējoties paziņo pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uz
deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.pantā
noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 31.pantu, likuma
“Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 7.panta
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pirmo teikumu un 8.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, M. Zīverts), pret – 1 (I. Bernats), atturas – 3 (A. Garančs, A. Pētersone, J. Zilvers), nebalso
– 1 (E. Eisaks), dome nolemj:
1. apturēt Siguldas novada pašvaldības domes deputāta Reiņa Ādamsona pilnvaras;
2. noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētais deputāts uz deputātu pilnvaru
apturēšanas laiku nesaņem atlīdzību un kompensācijas;
3. lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
Turpmāk balsošanā piedalās deputāts A. Nalivaiko, kopā balsošanā piedalās 19 deputāti.
IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA
2. §
Par atteikumu atlīdzināt kaitējumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts [J.B.] iesniegums par kaitējuma
atlīdzību [..]
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Kaitējuma atlīdzināšanas likuma 17.panta
trešo daļu, 21.panta pirmo un otro daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 5.pantu un 63.panta
pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.8, 24. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(I. Bernats), dome nolemj:
noraidīt Iesniedzēja iesniegumu par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu un atteikt atzīt
Iesniedzēja tiesības uz nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu,
Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu lēmums uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
Saskaņā ar Kaitējuma atlīdzināšanas likuma 23.pantu, Administratīvā procesa likuma
79.panta pirmo daļu, 122.pantu un 189.panta pirmo daļu, Iesniedzējam ir tiesības šo lēmumu
pārsūdzēt, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc Iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas adreses,
papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās
vietas.
3. §
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumu “Par
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49.§) 2020.gada
30.decembrī ir noslēgts deleģēšanas līgums Nr.2021/7 (turpmāk tekstā – deleģēšanas līgums) ar
Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Siguldas Sporta serviss” par no pašvaldības
autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
5

sportu, izrietošo uzdevumu – organizēt iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas
aktīvas atpūtas un sporta pasākumus sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4, Siguldā,
Siguldas novadā, kā arī sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs” ziemas sezonā izveidojot publisku
slidotavu, turpmāk – Uzdevums.
Uzdevuma izpildes ietvaros SIA “Siguldas Sporta serviss” organizē publisku slidotavu sporta
bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”, kur, pateicoties saldēšanas iekārtai, kas atrodas zem asfalta seguma
ir iespējams ziemas sezonā nodrošināt slidotavu arī mainīgos ziemas apstākļos, norobežojot nelielu
slēpošanas trases daļu slidotavai. Kopumā, tas dod iespēju dažādot ziemas sporta un aktīvās atpūtas
veidu piedāvājumu novadā, maksimāli izmantojot saldēšanas iekārtas sniegtās priekšrocības gan
slēpošanas, gan slidošanas nodrošināšanai. Arī 2022.gadā ir plānots, ka SIA “Siguldas Sporta serviss”
organizēs publisku slidotavu sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”.
Siguldas novada pašvaldībā iedzīvotāji iepriekšējā gadā ir izrādījuši ieinteresētību veidot
mākslīgās slidotavas un SIA “Siguldas Sporta serviss” ir rosinājis dot iespēju sniegt ledus uzklāšanas
pakalpojumu, mākslīgajām slidotavām, kas atbilst prasībām, pie kurām ledus mašīna tehniski var tikt
izmantota: (1) cieta pamatne zem ledus (betons vai asfalts); (2) uzlieta ledus sega vismaz 4 cm
biezumā; (3) ledus liešanas laukumā nodrošināta karstā ūdens padeve mašīnas uzpildei.
Ņemot vērā ledus mašīnas specifiskās vadības, uzturēšanas, apkopes, glabāšanas prasības,
sabiedrība var nodrošināt ledus uzklāšanas pakalpojumu, kurā ietilpst ledus mašīna un personāls, kas
ir apmācīts ekspluatēt ledus mašīnu.
Ņemot vērā novēroto slidošanas popularitāti, aktīvo ūdens tilpņu izmantošanu un mainīgos
laika apstākļus, kas var iestāties, tādejādi paaugstinot dabīgo ūdenstilpņu izmantošanas bīstamību,
Siguldas novada pašvaldība atbalsta iniciatīvu veidot mākslīgās slidotavas, lai radītu alternatīvas
drošas slidošanas vietas.
Siguldas novada pašvaldības dome ar 2021.gada 25.marta lēmumu “Par mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.4, 4.§), Uzdevuma izpildei, konkrētāk – publiskas slidotavas ziemas
sezonā izveidošanai nodeva SIA “Siguldas Sporta serviss” mantu – Ledus mašīnu ENGO 170 SX
Diesel (tehnikas vienības sērijas Nr. 52317 SX 17), 20 m augstspiediena šļūteni DN50/PN55 ar
camlock savienojumiem, 2 āra tumbas un 1 skaņu pastiprinātāju (komplekts), turpmāk – kustamā
manta, bezatlīdzības lietošanā ar mērķi to lietot Uzdevuma veikšanai un dot iespēju sniegt ledus
virskārtas sagatavošanas pakalpojumu, kā rezultātā tika noslēgts līgums par pašvaldības mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Siguldas Sporta serviss”.
SIA “Siguldas Sporta serviss” komercdarbības veids ir sporta objektu darbība. Ņemot vērā SIA
“Siguldas Sporta serviss” statūtos noteikto, tās darbības mērķi Siguldas novada administratīvās
teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs ir ziemas sporta veidu attīstība Siguldas
novadā, kā arī sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai Siguldas novada pašvaldības bilancē esošā kustamā manta tiktu
lietderīgi izmantota, tā ir nododama SIA “Siguldas Sporta serviss”, izmantošanai komercdarbībā,
ieguldot to sabiedrības pamatkapitālā mantiskā ieguldījuma veidā.
Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistrā apstiprinātajā Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu
sarakstā esošās SIA “VCG Ekspertu grupa”, reģ.Nr. 40003554692, (Latvijas Īpašuma Vērtētāju
asociācijas kvalitātes sertifikāts Nr. 6) 2021.gada 22.novembra ledus tīrāmās mašīnas ENGO 170SX
Diesel sērijas Nr.52317 170SX tirgus vērtības aprēķinu, ieguldāmās kustamās mantas vērtība sastāda
52 000 EUR (piecdesmit divi tūkstoši euro).
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.pantu
un Komerclikuma 154.pantu Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas, kas
izveidota ar Siguldas novada pašvaldības domes 2011. gada 9.marta lēmumu “Par nekustamā īpašuma
un kustamās mantas novērtēšanas komisiju" (prot. Nr.5, 4.§) un 2016.gada 23.novembra lēmumu
"Par izmaiņām Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvā"
(prot. Nr.18, 27.§), lēmumu ir veikts kustamās mantas – inventāra novērtējums, kuri pieder
pašvaldībai, atrodas pašvaldības bilancē, atbilst sabiedrības komercdarbības veidam - un paredzēti
SIA “Siguldas Sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai (2021.gada 17.novembra Akts par
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mantiskā ieguldījuma novērtēšanu Nr. 1-112021) par kopējo summu 1690 EUR (viens tūkstotis seši
simti deviņdesmit euro) t.i.:
Nosaukums
Šļūtene augstspiediena 20m DN50/PN55 ar
camlock savienojumiem

Inv.Nr.
141207
141214
INV026327
-INV026329

Skaits

Novērtējums (EUR)

8

1500.00

2
(divas) āra tumbas un 1 skaņas pastiprinātāj
s komplekts
1
190.00
Kopā:
9
1690.00
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās
daļas 9.punktu, Komerclikuma 197.pantu, Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo
noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
noteikumi” 6.2. un 6.6.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, 13. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. ieguldīt SIA “Siguldas Sporta serviss“ pamatkapitālā kustamo mantu - pamatlīdzekli un
inventāru ( Ledus mašīnu ENGO 170 SX Diesel (tehnikas vienības sērijas Nr. 52317 SX
17), 20 m augstspiediena šļūteni DN50/PN55 ar camlock savienojumiem, 2 āra tumbas un 1
skaņu pastiprinātāju (komplekts), 53 690 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti
deviņdesmit euro) vērtībā;
2. uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par SIA “Siguldas Sporta
serviss”:
2.1. pamatkapitāla palielināšanu par 53 690 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti
deviņdesmit euro);
2.2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
2.3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
2.4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.
3. Finanšu pārvaldei izslēgt no Siguldas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites šī
lēmuma pielikumā uzskaitītos pamatlīdzekļus un pēc dalībnieku sapulcē lēmuma par
pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas, organizēt to nodošanu SIA “Siguldas sporta
serviss”.
4. §
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Siguldas Sporta serviss” 2021.gada 11.novembra
iesniegums, ar lūgumu izvērtēt iespēju slēgt jaunu deleģēšanas līgumu par no pašvaldības autonomās
funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
izrietošo uzdevumu – organizēt iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas aktīvas
atpūtas un sporta pasākumus sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas
novadā un ziemas sezonā, izveidojot publisku slidotavu, ja nepieciešams, atkarībā no laika
apstākļiem, “Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4 vai pie Siguldas Sporta centra stadiona, Ata
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Kronvalda ielā 7A, Siguldā, vai kādā citā vietā Siguldas novada teritorijā, paredzot finanšu un
materiālos resursus uzdevuma izpildei. Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu Nr.2021/7 2021.gada
20.oktobrī pašvaldībā ir saņemta SIA “Siguldas Sporta serviss” atskaite par pašvaldības deleģēto
funkciju izpildi periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim, kā arī precizējoša
informācija 2021.gada 19.novembrī (tādējādi ietverot atskaites periodu līdz 31.oktobrim). Izvērtējot
minētajos dokumentos ietverto, dome konstatē:
1.
“Siguldas novada attīstības programmā 2018.-2024.gadam”, apstiprināta ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumu (prot. Nr.21, 1.§), novadam izvirzīti
divi attīstības virzieni: ekonomika un kvalitatīva dzīves telpa, kur pēdējais tiek izvērsts:
“Dzīves telpa ar teicamiem izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālajiem
pakalpojumiem, drošu vidi, aktīvu sabiedrisko dzīvi. Vienlaicīgi tā ir teritorija ar
augstvērtīgu pilsētas un ciemu publisko telpu, pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem,
skaistām dabas teritorijām un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu”. Kā viena no rīcībām, lai
sasniegtu kvalitatīvu dzīves telpu tiek definēta – Sports, zem kuras izvirzīti uzdevumi:
Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti
(šim uzdevumam noteiktas rīcības - R.74. Vietēja, nacionāla, starptautiska mēroga sporta
pasākumu organizēšanas veicināšana dažādām mērķu grupām; R.75. Bērnu un jauniešu
sporta attīstības un augsto sasniegumu sporta veicināšana; R.76. Veicināt iedzīvotāju
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu); Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi (t.sk. rīcības: R.77. Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; R.78. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras
attīstīšana un uzlabošana; R.80. Ziemas sporta bāžu attīstība, labiekārtošana un jaunu trašu
un sporta veidu infrastruktūras izveides veicināšana; R.82. Sporta un veselības taku izveide
Laurenčos);
2.
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldību autonomā
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.). Minētā funkcija ietver sevī arī iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību drošā un
sakārtotā vidē, kā arī no tā izrietošo pienākumu pašvaldībām uzturēt tās izveidoto iestāžu,
tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, ēkas un telpas (Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 7.punkts un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 6.punkts);
3.
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. No minētās
funkcijas izriet ne tikai nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanu, bet arī attiecīgās sporta infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu;
4.
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var, cita starpā, deleģēt ar līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk;
5.
SIA “Siguldas Sporta serviss” komercdarbības veids ir sporta objektu darbība. Ņemot vērā
SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtos noteikto, tās darbības mērķi Siguldas novada
administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs ir ziemas sporta veidu
attīstība Siguldas novadā, kā arī sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana;
6.
Siguldas novada pašvaldība ir 100% SIA “Siguldas Sporta serviss” kapitāla daļu turētāja tās
kapitāla daļas atrodas Siguldas novada pašvaldības pilnīgā kontrolē;
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Siguldas novada pašvaldības dome ar 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.16 “Par līdzdalības
pārvērtēšanu SIA “Siguldas Pilsētas trase”” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA “Siguldas
Sporta serviss”, konstatējot, ka tās darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.pantam;
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārta likuma 43.¹panta trešo daļu, Valsts pārvaldes uzdevuma
ietvaros pašvaldību pilnvaroto privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēru vai tā
noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātpersonām nosaka
pašvaldības dome.
Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021.–2027. gadam kā viena no prioritātēm ir noteikta
“Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”, kurai ir noteikts rīcības virziens “Cilvēku
līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs”, kura mērķis ir Kultūras un fizisko aktivitāšu
pieejamība visiem, paaugstinot Latvijas sabiedrības dzīves kvalitāti. Rīcības virziena
uzdevums ir sabiedrības, īpaši tās mazaktīvās daļas, iesaistīšana kultūras, sporta un
fiziskajās, t.sk. aktīvā tūrisma aktivitātēs, piedāvājot un īstenojot daudzveidīgas neformālās
izglītības, kultūrpolitikas, sporta (t. sk. starptautiskus tautas sporta pasākumus) un fizisko
aktivitāšu iniciatīvas”. Par rīcības virziena uzdevuma līdzatbildīgo institūciju ir noteikta arī
pašvaldība.
Ar Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr. 148 “Par nacionālās sporta bāzes
statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs”, pamatojoties uz likuma "Par
nacionālās sporta bāzes statusu" (turpmāk – Likuma) 5. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo,
3.1 un ceturto daļu, sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs" tika piešķirts nacionālās sporta
bāzes statusu. Nacionālās sporta bāzes īpašniekam no Likuma 5.panta pirmās daļas izriet
pienākums nodrošināt, ka tās darbība un tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Sporta bāze “Fischer Slēpošanas centrs” sniedz pakalpojumus Siguldas novada pašvaldībai
un tās pirmskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Biznesa
pakalpojumi ir sezonāli un ienākumus sporta bāze pie esošā pakalpojuma klāsta spēj gūt tikai
ziemas sporta veidos un ziemas apstākļos. Sporta bāze realizē treniņsacensības un ES
projekta nodarbības, kas atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām - veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu;
izzinot iedzīvotāju vajadzības “Siguldas novada attīstības programma 2018.-2024.gadam ”
Rīcības plānā ir izvirzīts uzdevums – U20 – Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kuram pakārtoti ir iekļauta rīcība - R.79. Slēgtu/daļēji slēgtu ledus laukumu izveide novadā;
ziemas sezonās no 2018. un no 2019.gada janvāra, iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem
un salam, stadionā pie Siguldas Sporta centra bija izveidota publiskā slidotava. Slidotava
gan siguldiešu, gan novada viesu vidū bija ļoti iecienīta – to ik dienu apmeklēja vairāki simti
gan lieli, gan mazi aktīvās atpūtas cienītāji. Ja ir labvēlīgi laika apstākļi, bez slidošanas pa
200 metru apli, tiek ierīkots arī neliels laukums hokeja spēlei. Slidošanas prieku iepriekš
izbaudīja arī izglītības iestāžu skolēni. Šāda aktīvās atpūtas un sportiskā nodarbe lieliski
dažādo mācību procesu, vienlaikus ļaujot izbaudīt ziemu un kopā būšanu ar klases biedriem
brīvā dabā un svaigā gaisā, attīstot fiziskās prasmes. Ņemot vērā, ka sporta bāzē “Fischer
Slēpošanas centrā” atrodas saldēšanas iekārta, SIA “Siguldas Sporta serviss” piedāvāja
risinājumu – nelielu daļu no slēpošanas trases, zem kuras ir saldēšanas iekārta, izmantot
slidotavas seguma nodrošināšanai. Diemžēl 2020.gada sezonā nebija labvēlīgi apstākļi
publiskās slidotavas ierīkošanai, savukārt 2021.gada sezonā dēļ COVID-19 ierobežojumiem
un sporta nodarbību aizliegumiem iekštelpās, visu Siguldas novada jauno sportistu
(profesionālā, interešu izglītība) treniņprocesi tika organizēti ārā, līdz ar to gan “Fischer
Slēpošanas centrs”, gan stadions pie Siguldas Sporta centra bija maksimāli noslogots un
nebija iespēja papildus realizēt publiskās slidotavas funkcijas.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pašvaldība ir izvērtējusi SIA “Siguldas Sporta serviss” iesniegtās atskaites, kā arī pārskatu
par kapitālsabiedrības uzdevumu izpildei izlietotajiem līdzekļiem, sporta bāzes apmeklētāju
skaitu, sporta bāzes noslodzes grafikus, S!-Sacensību nodrošināšanu.
2021.gadā “Fischer Slēpošanas centru” periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.oktobrim apmeklēja 47,8 tūkstoši apmeklētāji, no tiem 40% individuālie klienti, sporta
klubu audzēkņi, pasākumu apmeklētāji un 60% pašvaldības vispārizglītojošo skolu, sporta
skolu audzēkņi. Kopumā par 30% palielināts individuālo apmeklētāju skaits pret 2019.gada
ziemas sezonu, kad bija līdzīgi ziemas apstākļi.
Neskatoties uz COVID-19 ierobežojumiem, 2020.gada ziemas sezona kopumā bija labvēlīga
ziemas sporta veidiem, kas ietekmēja gan sporta bāzes apmeklētāju skaitu, gan ienākumu un
izdevumu apjomu, gan arī pasākumu norises apjomu. Slēpošanas trase pilnā garumā bija
slēpojama 117 ziemas dienas. Pateicoties dabīgajam sniega periodam, uz divām nedēļām
tika izveidota papildus dabīgā sniega trase.
Dēļ ierobežojumiem, būtiski samazinājās vispārizglītojošo skolu apmeklējums sporta stundu
nodarbībās, periodiski slēpoja Laurenču sākumskolas audzēkņi. Savukārt ārpusskolas
slēpošanā bonusa programmas ietvaros slēpoja kopumā 625 vispārizglītojošo skolu audzēkņi
2166 reizes un 179 pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopumā 427 reizes.
Sporta bāzē visa gada garumā, izņemot ierobežojumu periodus, treniņu procesus organizēja
Siguldas Sporta skola. Šajā ziemas sezonā dēļ ierobežojumiem sportam iekštelpās, distanču
slēpošanu apguva ne tikai distanču slēpošanas nodaļas audzēkņi, bet arī citas Siguldas Sporta
skolas grupas: peldētāji, orientieristi, badmintonisti, basketbolisti un vieglatlēti.
“Fischer Slēpošanas centrā” regulārus treniņprocesus un vasaras nometnes organizēja
interešu izglītības organizācijas: sporta klubs “Lidojošais slēpotājs”, SK “Pantera”, SK
“Apex”, SK “ASI”, SK “Ziemeļpols, SK “Virsotne”, kā arī periodiski Džudo klubs
“Sigulda” un Minimoto klubs.
No plānotajām S!-sacensībām ziemas sezonā notika tikai divi S!-Slēpo posmi (no kuriem
viens virtuāls), trīs S!-Velo posmi (no kuriem viens virtuāls) un trīs S!-Skate posmi (no
kuriem viens virtuāls). Kopumā dēļ dažādiem ierobežojumiem 2021.gadā S!-sacensībās
piedalījās kopumā 711 dalībnieki, kas ir mazāk kā iepriekšējos gados. Sacensību
organizēšanu sarežģīja fakts, ka vēl neilgi pirms sacensību plānotās norises nebija zināms
vai sacensības varēs notikt un uz kādiem noteikumiem, tā rezultātā sacensības tika
izsludinātas pēdējā brīdī, samazinot iespēju piesaistīt optimālu dalībnieku skaitu.
Lai veicinātu sporta bāzes pārstāvēto sporta veidu attīstību, kā arī, lai veicinātu bērnu
vispārējo fizisko sagatavotību vasarā tika uzsāktas skrituļslidošanas un vispārējās fiziskās
sagatavotības nodarbības Kopumā notika 8 skrituļslidošanas nodarbības bērniem un
pieaugušajiem un 68 vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības bērniem vecumā no 4-8
gadiem.
Eiropas Savienības projekta “Esi vesels Siguldas novadā” ietvaros šajā gadā notika 57
distanču slēpošanas un rollerslēpošanas nodarbības. Kopumā gada laikā šos sporta veidus
apguva 1130 Siguldas novada iedzīvotāji.
Sporta bāzē”Fischer Slēpošanas centrs” 2021. gadā noritēja vairākas vietēja, nacionāla un
starptautiska mēroga sacensības, ko organizēja sporta federācijas vai sporta klubi, tādas kā
FIS Latvijas čempionāts Rollerslēpošanā, 16. Vasaras spēles volejbolā, Latvijas un Lietuvas
čempionāts MTB Olimpiskajā krosā, Latvijas čempionāta triālā, Nakts TrailRace 2021,
Velotreniņi.lv MTB Granfondo. No plānotajiem pasākumiem nenotika Latvijas slēpošanas
federācijas plānotais “FIS Latvijas čempionāta distanču slēpošanā posms”, kas tika atcelts
dēļ ierobežojumiem.
Neskatoties uz dažādiem COVID-19 ierobežojumiem, finansiāli periodā no 2021.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 31.oktobrim sabiedrība ir guvusi lielākus ienākumus nekā plānots
gadam EUR 58 408 (2021.gadam plānoti ieņēmumi EUR 40 944).
Sabiedrības izdevumi periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.oktobrim ir EUR
127 267 (kopā 2021.gadā plānoti izdevumi EUR 163 290).
10

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, sabiedrība iespēju robežās ir nodrošinājusi sporta
bāzes pakalpojumus 2021.gadā un arī nākamajā periodā plāno veicināt sporta bāzes
apmeklētāju, sadarbības partneru un sporta bāzē organizēto pasākumu pieaugumu, kā arī
nodrošināt sporta bāzes infrastruktūras uzturēšanu un attīstību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu a) un g)
apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu,
43.¹panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, kā arī un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada
25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 14. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
26.

1. ar 2022.gada 1.janvāri slēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA “Siguldas Sporta serviss” par no pašvaldības autonomās funkcijas –
gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
izrietošo uzdevumu – organizēt iedzīvotāju veselību veicinošus un izglītojošus brīvdabas
aktīvas atpūtas un sporta pasākumus sporta bāzē “Fischer Slēpošanas centrs”, Puķu ielā 4,
Siguldā, Siguldas novadā, kā arī nepieciešamības gadījumā sporta bāzē “Fischer Slēpošanas
centrs” vai stadionā pie Siguldas Sporta centrs ziemas sezonā izveidot publisku slidotavu,
nosakot līguma darbības termiņu uz vienu gadu, saskaņā ar pielikumu;
2. apstiprināt SIA “Siguldas Sporta serviss” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi (deleģēšanas līguma pielikums Nr.4);
3. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma spēkā
stāšanās publicēt to Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības domes sekretārei par šo lēmumu informēt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. §
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pašvaldība, ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem
kopš 2018.gada nodrošina novada iedzīvotājiem pediatra pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba
laika sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Siguldas slimnīca”, reģistrācijas
Nr.40003124730, turpmāk – Siguldas slimnīca. Izskatījusi Siguldas slimnīcas 2021.gada 22.oktobra
iesniegumu par finansējuma piešķiršanu dežūrārsta – pediatra nodrošināšanai ārpus Siguldas novada
ģimenes ārstu darba laika, vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta
pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas izrietošā pārvaldes uzdevuma – nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, dome konstatē:
1. Siguldas novads ir viens no nedaudziem novadiem valstī ar pozitīvu demogrāfijas tendenci.
Pagājušajā gadā Siguldas novadā deklarēti 242 jaundzimušie, kas ir par 109 jaundzimušajiem vairāk
nekā 2019. gadā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēdējos trīs gados pēc datiem uz
gada sākumu ir vērojams iedzīvotāju skaita vecumā no 0-18 gadiem pieaugums divās apvienoto
novadu teritorijās (skat. zemāk tabulā)1:
Iedzīvotāju skaits vecumā no 0-18
apvienoto novadu teritorijās
1

2019

2020

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/table/tableViewLayout1/
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2021

Siguldas novads
Krimuldas novads
Inčukalna novads
Mālpils novads

4270
953
1577
695

4401
968
1596
700

4525
930
1616
672

Dzimstības pieaugums jau pirms administratīvi teritoriālās reformas ir licis Siguldas novada
pašvaldībai nopietni pievērsties veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Siguldas
novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes laikā, izzinot iedzīvotāju vajadzības,
veicot iedzīvotāju aptauju, kā arī darba grupas “Veselības aprūpe” rezultātā, tika aktualizēts
jautājums par ģimenes ārstu un pediatru pakalpojumu pieejamību Siguldas novadā, kā rezultātā
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plānā stratēģiskā mērķa “Dzīves
telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un
vides infrastruktūru” rīcības virziena “Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi” uzdevuma
“Veicināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību”
ietvaros tika noteikta rīcība “Jaunu speciālistu piesaiste veselības aprūpes kvalitatīvai un
daudzveidīgai nodrošināšanai”.
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam Rīcības virzienā “Stipras ģimenes
paaudzēs” 23. punktā kā galvenais iemesls tam, kāpēc jaundzimušo skaits nepieaug atbilstoši mērķa
prognozēm, pēc viedokļu līderu domām, ir nepilnības ģimeņu ar bērniem atbalsta sistēmā, proti, grūti
nodrošināt ģimenes un darba dzīves savienošanas iespējas, ja sievietēm netiek sniegtas pietiekamas
sociālās garantijas, grūtības ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem. Ņemot vērā
minēto, ir jādomā arī par atbalsta sniegšanu jaunajām ģimenēm, drošības sajūtas veidošanu, veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem, kas iedrošinātu veidot kuplas jaunās ģimenes.
2. Siguldas novadā ārpus ģimenes ārstu darba laika nav pieejams valsts apmaksāts pediatrs, tāpēc
novada iedzīvotāji ar bērniem, ārpus ģimenes ārstu darba laika, bērnu saslimšanas gadījumā
meklē ambulatoro palīdzību Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kur tiek nodrošināta
neatliekamā palīdzība akūtu saslimšanu gadījumos 24 stundu režīmā. Pašvaldība ir uzrunājusi arī
Nacionālo veselības dienestu un Veselības ministriju, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pediatra
pakalpojumus, tomēr nesekmīgi, jo pediatru skaits Latvijā ir nepietiekams. No Centrālās
statistikas pārvaldes izdevuma “Bērni Latvijā 2021” sadaļas “Veselības aprūpes resursi” ir
konstatējams, ka pediatru skaits Latvijā ir samazinājies. Ja 2010.gadā tie bija 276, 2019. tie jau
ir 208, savukārt 2020 . - tikai 199.
3. Izvērtējot saņemtās atskaites par deleģētā uzdevuma izpildi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra
līdz 2021.gada 21.novembrim, valstī esošās epidemioloģiskās situācijas laikā, konstatējams, ka
šajā laika posmā pediatra pakalpojumu izmantojuši 157 (viens simts piecdesmit septiņi) novada
bērni. Šajā laika periodā visbiežākās sūdzības ir par augšējo elpceļu saslimšanām, vidusauss
iekaisumiem. Retāk par funkcionāliem gremošanas traucējumiem un gastroenterītiem, kas
savukārt iepriekšējos gados bija biežāk izplatīts apmeklējuma iemesls. Pēc konsultācijām seši
bērni ir nosūtīti uz Bērnu klīniskā universitātes slimnīcu stacionārai ārstēšanai, tas ir 4% no visiem
pacientiem. Jau no 2018.gada, kad tika aizsākts realizēt pilotprojektu, tā lietderību un
nepieciešamību apliecina palīdzību akūto saslimšanu gadījumos saņēmušo pacientu skaita
proporcija attiecībā pret tiem pacientiem, kas tika stacionēti, tā piemēram no 2018.gada 1.marta
līdz 31.decembrim pediatra konsultāciju saņēmuši 356 novada bērni, no kuriem tikai 19 bērni
pārvesti uz Bērnu klīniskā universitātes slimnīcu stacionārai ārstēšanai, tas ir 5% no visiem
pacientiem. 2019. gadā no 344 bērniem tikai 16 bērni pārvesti uz Bērnu klīniskā universitātes
slimnīcu stacionārai ārstēšanai, tas ir 5% no visiem pacientiem. Ņemot vērā 2020. gada pavasarī
un rudenī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 ierobežošanai, no 2020. gada 18. janvāra līdz
2021. gada 17. janvārim pediatra konsultācijas izmantojuši kopumā 139 novada bērni. Pērn
pārsvarā konsultēti bērni ar funkcionāliem gremošanas traucējumiem, akūtām augšējo elpceļu
saslimšanām (laringītu, tonsilītu), paaugstinātu ķermeņa temperatūru, alerģisku dermatītu. Pēc
konsultācijas Siguldas slimnīcā septiņi bērni pārvesti uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu
stacionārai ārstēšanai tas ir 5% no visiem pacientiem, turpretī 132 bērniem tika aiztaupīts laiks
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ceļā uz kādu no Rīgas slimnīcām un pēc konsultācijas ar pediatru ārstēšanu bija iespējams turpināt
mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā.
4. Siguldas slimnīca deleģētā uzdevuma izpildei par saviem līdzekļiem nodrošina un uztur
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošas nepieciešamas ierīces, inventāra priekšmetus
un telpu labiekārtojumu, kā piemēram, pārtinamo galdu, medicīnisko termometru, stetoskopu,
vienreizlietojamās lāpstiņas u.c.
5. Siguldas slimnīca ir reģistrēta 2004.gada 9.septembrī, bet veselības aprūpes pakalpojumu jomā
tās vēsture ir daudz senāka, tā ir ar ievērojamu pieredzi un labu reputāciju, ar nepieciešamiem
resursiem, tajā skaitā ar darba spēku ar atbilstošu personāla kvalifikāciju. Siguldas slimnīcas
Dzemdību nodaļā ik gadu pasaulē nāk vairāk nekā 1000 bērnu, kur tiem ir pirmā saskarsme ar
pediatriem. Pagājušā gada decembra sākumā tika pārspēti iepriekšējo gadu rekordi, kad Siguldas
slimnīcā pasaulē nāca jau 1088 jaundzimušie, kamēr 2019. gadā piedzimuši kopā 1062 bērni,
minētais liecina par to, ka ne tikai novadā deklarētie, bet aizvien vairāk ģimenes arī no citiem
novadiem, izvēlas savu bērniņu pasaulē laist Siguldas slimnīcā. Pašvaldību reformas rezultātā
Rīgas rajona pašvaldība nodeva 100% slimnīcas kapitāla daļas Siguldas novada pašvaldībai, kura
ir slimnīcas vienīgais īpašnieks. Siguldas novada pašvaldības dome 2016.gada 16.martā ar
lēmumu par līdzdalības saglabāšanu (prot. Nr.4, 17.§) ir apliecinājusi, ka Siguldas slimnīca
pašvaldības administratīvajā teritorijā efektīvi nodrošina no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punkta izrietošu uzdevumu – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu.
6. Vadoties no iepriekš minētiem argumentiem un faktiskajiem apstākļiem, lai Siguldas slimnīca
nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojuma - pediatra pieejamību ārpus ģimenes ārstu prakses
darba laika visiem Siguldas novada pašvaldības iedzīvotājiem arī turpmāk, deleģējumu jāparedz
ilgākam laika posmam – pieci gadi:
6.1. laika periodam no 2022.gada 18.janvāra līdz 2023.gada 17.janvārim brīvdienās un svētku
dienās no plkst.10:00 – 16:00, nepieciešams piešķirt Siguldas slimnīcai finanšu līdzekļus
dotācijas veidā no Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem 27
445,21 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro 21 cents) apmērā,
kas, ietver pediatra darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
6.2. noteikt, ka periodā no 2023.gada 18.janvāra – 2027.gada 17.janvārim, katru gadu Siguldas
slimnīcai deleģētā pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai tiek ieplānoti un apstiprināti finanšu
līdzekļi Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta budžetā, kas tiek piešķirti dotācijas
veidā.
7. Ja deleģēšanas līgums tiek izbeigts ātrāk par līguma noteikto termiņu, Siguldas slimnīca 10
(desmit) darba dienu laikā no pašvaldības rēķina saņemšanas dienas:
7.1. atmaksā pašvaldībai to finansējuma daļu, kas nav izlietota atbilstoši Līguma noteikumiem,
kā arī iesniedz atskaiti par deleģētā uzdevuma izpildei saņemtā finansējuma izlietojumu,
pievienojot izdevumu apliecinošus dokumentus un maksājumus apliecinošus dokumentus
(pediatru atlīdzības aprēķinu sarakstus, maksājuma uzdevumus vai konta izrakstus);
7.2. sagatavo un iesniedz pārskatu par pacientu skaitu, kas saņēmuši pediatra pakalpojumu,
norādot pacientu vidējo vecumu un informāciju par stacionēto pacientu skaitu, kā arī
informāciju par biežāk konstatētajām saslimšanām.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu,
46. un 47.pantu 471. panta pirmo daļu, kā arī Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās
daļas 7.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.8, 15. §) un Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 30.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.7, 4. §,), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
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1. deleģēt SIA “Siguldas slimnīca” pārvaldes uzdevumu: nodrošināt Siguldas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem bezmaksas pediatra pakalpojuma pieejamību brīvdienās un
svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, noslēdzot deleģēšanas līgumu uz pieciem gadiem
– no 2022.gada 18.janvāra līdz 2027.gada 17.janvārim lēmuma pielikumā pievienotajā
redakcijā;
2. piešķirt SIA “Siguldas slimnīca” finanšu līdzekļus deleģētā pārvaldes uzdevuma
nodrošināšanai laika posmā no 2022.gada 18.janvāra līdz 2023.gada 17.janvārim ārpus
ģimenes ārstu prakses darba laika 27 445,21 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti
četrdesmit pieci euro 21 cents) apmērā, kas ietver pediatra darba algu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, no Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
budžeta līdzekļiem;
3. noteikt, ka laika periodā no 2023.gada 18.janvāra – 2027.gada 17.janvārim, katru gadu SIA
“Siguldas slimnīca” deleģētā pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai tiek ieplānoti un
apstiprināti finanšu līdzekļi Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta budžetā.
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības domes sekretārei nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai;
5. uzdot par kapitālsabiedrībām atbildīgajam darbiniekam, pēc deleģēšanas līguma projekta
saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, organizēt tā
parakstīšanu.
6. uzdot Sabiedrisko attiecību pārvaldei pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas publicēt to
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
6. §
Par atļauju SIA “SALTAVOTS” projekta iesnieguma iesniegšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 11.novembrī ir saņēmusi SIA “SALTAVOTS”,
reģistrācijas Nr. 40103055793, iesniegumu Nr. 1-4/591/36e, turpmāk – SIA “SALTAVOTS”
iesniegums, ar lūgumu dot atļauju piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk CFLA) izsludinātajā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai"
piektajā projektu atlases kārtā, iesniedzot projekta iesniegumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā.” Izskatījusi SIA
“Saltavots” iesniegumu, dome konstatē:
CFLA ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
"Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai"
piektajai atlases kārtai. Iesniegumu iesniegšanas termiņš 2021.gada 15.decembris.
SIA "SALTAVOTS" plāno iesniegt pieteikumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā” realizācijai.
Projekta ietvaros SIA “SALTAVOTS” ir paredzējis:
1) Tehnoloģiskā procesa iekārtas nomaiņu, kuras rezultātā tiek uzlabota tehnoloģisko
procesu energoefektivitāte, samazināts enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms.
Plānota Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu denitrifikācijas zonas miksera nomaiņa.
2) Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu,
ievērojot nosacījumu, ka saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņam. Plānota saules paneļu
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elektrostacijas uzstādīšana Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maiņstrāvas jaudu 60
kW.
Projekts atbilst Siguldas novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam stratēģiskajam
mērķim SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru, rīcības virzienam RV2 Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un
mobilitāte, uzdevumam U6 – Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru un iekļauts Investīciju plāna
47.punktā.
SIA "SALTAVOTS" statūtu 12.1.2.apakšpunkts nosaka, ka papildus likumā noteiktajam valdes
loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai par
piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā.
Saskaņā Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020
“Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”
6.5.apakšpunktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai
sabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par mantas iegādi,
izņemot gadījumus, kad SIA “SALTAVOTS” iegūst nekustamo īpašumu, kas nepieciešams, lai
sabiedrība varētu nodrošināt pakalpojumu tiešu sniegšanu, bez atlīdzības, atsavināšanu un citu
darījumu slēgšanu saskaņā ar sabiedrības statūtiem, kā arī citos gadījumos, kad kapitāla daļu turētāja
pārstāvis uzskata par nepieciešamu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. pantu, 12.pantu, 15.panta 1.punktu, 21.panta 23.
un 19.punktu, Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020
“Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 16. §),
atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. atļaut SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, iesniegt projekta iesniegumu
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā
sadzīves kanalizācijas sistēmā” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta
mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas
uzlabošanai" piektajā atlases kārtā, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu
ūdenssaimniecībā;
2. uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par šī lēmuma nolēmuma
daļas 1.punktā minētās atļaujas došanu.
7. §
Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā,
Siguldas, Allažu un Mores pagastos
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”,
reģistrācijas Nr. 40103055793, 2021.gada 16.novembra iesniegums Nr. 1-4/602/38e “Par
nepieciešamajiem dokumentiem projekta iesniegumam “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā”, turpmāk –
iesniegums, kurā tā lūdz izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “SALTAVOTS” 2013.gada 2.septembrī savstarpēji noslēgtā līguma par sabiedrisko
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ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, t.sk. līguma termiņu. Izvērtējusi iesniegumā minēto
dome konstatē:
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.augusta lēmumu “Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesību deleģējumu SIA “SALTAVOTS””
(prot. Nr.18, 7.§), starp Siguldas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“SALTAVOTS” 2013.gada 2.septembrī tika noslēgts Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu. Līguma darbības termiņš ir noteikts 10 gadi. Tādējādi līguma darbības
termiņš vēl ir nepilni divi gadi.
Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumu Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās
attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā
ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi” 31.punktā ir noteiktas prasības, kam ir
jābūt iekļautam līgumā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, t.sk. līguma
darbības laiks, kas nevar būt īsāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus. Ņemot vērā iepriekš
minēto, ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka pašvaldībai autonomo
funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Šī funkcija tiek daļā izpildīta līdz ar attiecīgās
pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras pienākums ir sniegt konkrētos sabiedriskos (ūdenssaimniecības,
siltumapgādes) pakalpojumus, kas ir komercdarbība, nodibināšanu, attiecīgi –sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” nodibināšanu.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmā daļa, nosaka vietējās pašvaldības
kompetenci ūdenssaimniecības jomā, paredzot, ka vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā un, ja sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus sniedz komersants, tad ar to tiek noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu visa pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Lai nodrošinātu vispārīgās prasības un kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā un
lietošanā, ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas daļā – Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores
pagastos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 31.pantu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, reģistrācijas
Nr. 40103055793, par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas daļā – Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu
un Mores pagastos pielikumā pievienotajā redakcijā.
8. §
Par līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU
AVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Inčukalna pagastā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
16

Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“VANGAŽU AVOTS”, reģistrācijas Nr.40003274925, 2021.gada 2.novembra iesniegums, kurā tā
informē, ka līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada Inčukalna
pagastā ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim un pakalpojuma sniegšanai pēc minētā datuma ir
nepieciešams noslēgt jaunu līgumu. Izvērtējusi iesniegumā minēto, dome konstatē:
Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.32 “Par pakalpojuma
līguma slēgšanu ar PSIA “VANGAŽU AVOTS””, starp Inčukalna novada domi un pašvaldības
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS”, 2021.gada 4.janvārī tika noslēgts Līgums
par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka pašvaldībai autonomo
funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Šī funkcija tiek daļā izpildīta līdz ar attiecīgās
pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras pienākums ir sniegt konkrētos sabiedriskos (ūdenssaimniecības,
siltumapgādes) pakalpojumus, kas ir komercdarbība, nodibināšanu, attiecīgi – pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” nodibināšanu.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmā daļa, nosaka vietējās pašvaldības
kompetenci ūdenssaimniecības jomā, paredzot, ka vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā un, ja sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus sniedz komersants, tad ar to tiek noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu visa pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Lai nodrošinātu vispārīgās prasības un kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā un
lietošanā, ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“VANGAŽU AVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas daļā – Inčukalna pagastā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 17. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret –
1 (I. Bernats), atturas – 2 ( A. Pētersone, I. Stupele), dome nolemj:
noslēgt līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS”,
reģistrācijas Nr.40003274925 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Siguldas novada pašvaldības administratīvās teritorijas daļā – Inčukalna pagastā pielikumā
pievienotajā redakcijā.
9. §
Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu”
(prot.Nr.6, 30.§) ir apstiprināts Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvs.
2021.gada 14.septembrī saņemts Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas
priekšsēdētājas Dace Rengartes iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot no komisijas sastāva. Lai
nodrošinātu komisijas nolikumā noteikto locekļu skaitu, nepieciešams lemt par izmaiņām Atbalsta
uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 1. §), atklāti balsojot ar 19
balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
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L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra
lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas
sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 13.§):
1.1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas priekšsēdētāju Daci Rengarti;
1.2. ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju Ingu Cēsnieci, Finanšu pārvaldes vadītāju;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā ar 2021.gada 2.decembri.
10. §
Par Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez
atlīdzības privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.4, 15.§ 10.p.) atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. ar Krimuldas novada domes 2016.gada 28.oktobra lēmumu “Par zemes gabalu nodošanu īpašumā
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem Raganas ciemā, Krimuldas
pagastā, Krimuldas novadā” (prot. Nr.11, 7.p.), zemes gabalu Skolas iela 8, Ragana, Krimuldas
pagasts, Krimuldas novads, kadastra numurs 8068 007 0818, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8068 007 0740, platība 0,3258 ha, nolemts nodot īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar adresi Skolas iela 8, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas
novads, kadastra numurs 8068 507 0008 (Ragana 14) privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai;
2. ar Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu “Par zemes nodošanu bez atlīdzības,
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļa” (prot. Nr.4, 15.§ 10.p.) nolemts slēgt
vienošanos ar SIA “HOMELV” par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta Skolas iela 8, dzīvoklis [..], Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads,
kadastra apzīmējums [..], kopīpašuma 6460/109590 domājamām daļām.
3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktu, Siguldas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
4. Maksājums par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā, atbilstoši dzīvoklim Nr. [..] nav veikts.
5. Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības līdz īpašnieku maiņai 2021.gada
26.jūlijam nav noslēgta.
6. Īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr. [..] Skolas ielā 8, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā,
2021. gada 26. jūlijā nostiprinātas [G.B.] Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..],
dzīvokļa īpašuma kadastra numurs [..]. Ņemot vērā minēto un to, ka zemes domājamo daļu
īpašumā var nodot bez atlīdzības tikai privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, SIA “HOMELV” pēc
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas zaudējusi savas tiesības saņemt īpašumā zemes domājamo daļu
Skolas ielā 8, Raganā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās
daļas 4. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo,
ceturto, sesto, astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2021.gada 15.novembra sēdes
atzinumu (prot.Nr.1, 4.§), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, 2. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
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atcelt Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu “Par zemes nodošanu bez
atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļa” (prot. Nr.4, 15.§ 10.p.).
11. §
Par zemes gabala Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000615332, nekustamā īpašuma Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.8068 010 0234, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 010 0207)
1561 m2 platībā, īpašnieks ir Krimuldas novada pašvaldība. Īpašums izveidots atdalīšanas
rezultātā no īpašuma Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts.
2. Zemes vienība funkcionāli saistīta ar daudzdzīvokļu māju Centrs 34, Sunīši, Krimuldas
pagasts, Siguldas novads, (būves kadastra apzīmējums 8068 010 0040 023). Ar Krimuldas
novada būvvaldes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par detālplānojumā nekustamam īpašumam
Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nav, kad. Nr. 8068 101 0190, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8068 010 0183 ietvertā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
(prot.Nr.14, 21.§) 14.apakšpunktu noteikts, ka uz zemes vienības esošajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 8068 010 0040 023 mainīt adresi no Centrs 34, Sunīši, Krimuldas pagasts,
Krimuldas novads, uz adresi Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.
3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktu, Siguldas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
4. Uz zemes vienības Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, atrodas
funkcionāli saistīts ēku (būvju) īpašums ar kadastra Nr. 8068 510 0011, kas sastāv no divstāvu
dzīvojamās ēkas, (kadastra apzīmējums 8068 010 0040 023), kurā atvērti nodalījumi četriem
dzīvokļu īpašumiem. Ēku (būvju) nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Krimuldas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.378. Nodalījumā ierakstīta atzīme – ēka saistīta ar zemi.
5. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā
daļā teikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", tad nodod privatizācijai zemes gabalu, uz kura
dzīvojamā māja uzcelta. 75.panta astotajā daļā teikts, šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu
īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro.
6. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, kopējās izmaksas nesadalītā īpašuma
Ernesta Sovera ielā 1 ( no kura atdalīti īpašumi), kadastra Nr.8068 101 0190, platība 5,8628 ha
sadalīšanai, uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 16 613,77 EUR (izmaksas par
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 9341,20 EUR, zemes uzmērīšana 5988,00 EUR,
kancelejas nodeva zemesgrāmatai 654,57 EUR, valsts nodeva jauna nekustamā īpašuma
reģistrēšanai Valsts kadastra informācijas sistēmā 630,00 EUR.
7. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai,
uzmērīšanai
un
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
sastāda
442.35
EUR
(16613,77:5,8628x0,1561=442.35).
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75.panta pirmo, ceturto, astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2021.gada 15.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 3.§), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 3. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
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A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 5, Sunīši,
Krimuldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8068 010 0234, zemes vienību (kadastra
apzīmējums 8068 010 0207), platība 1561 m2, īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājas ar adresi Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8068 010 0040 023, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Noslēdzot vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, iekļaut
nosacījumu, ka dzīvojamās mājas Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts Siguldas novads,
dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, par kopējo summu 442.35 EUR (četri simti
četrdesmit divi euro un 35 centi), norēķinās atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4

Dzīvokļa platība
47.62
48.34
43.39
43.98

Domājamā daļa
4762/18333
4834/18333
4339/18333
4398/18333

Summa
114.90
116.64
104.69
106.12

12. §
Par zemes gabala Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000615331, nekustamā īpašuma Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.8068 010 0237, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 010 0206)
1784 m2 platībā, īpašnieks ir Krimuldas novada pašvaldība. Īpašums izveidots atdalīšanas
rezultātā no īpašuma Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts.
2. Zemes vienība funkcionāli saistīta ar daudzdzīvokļu māju Centrs 33, Sunīši, Krimuldas
pagasts, Siguldas novads, (būves kadastra apzīmējums 8068 010 0040 031). Ar Krimuldas
novada būvvaldes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par detālplānojumā nekustamam īpašumam
Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nav, kad. Nr. 8068 101 0190, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8068 010 0183 ietvertā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
(prot.Nr.14, 21.p.) 12.apakšpunktu noteikts, ka uz zemes vienības esošajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 8068 010 0040 031 mainīt adresi no Centrs 33, Sunīši, Krimuldas pagasts,
Krimuldas novads, uz adresi Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.
3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktu, Siguldas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
4. Uz zemes vienības Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, atrodas
funkcionāli saistīts ēku (būvju) īpašums ar kadastra Nr. 8068 510 0010, kas sastāv no vienstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar jumta izbūvi, (kadastra apzīmējums 8068 010 0040 031), kurā
atvērti nodalījumi četriem dzīvokļu īpašumiem. Ēku (būvju) nekustamais īpašums reģistrēts
Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.500. Nodalījumā ierakstīta
atzīme – ēka saistīta zemi.
5. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā
daļā teikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības
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uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", tad nodod privatizācijai zemes gabalu, uz kura
dzīvojamā māja uzcelta. 75.panta astotajā daļā teikts, šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu
īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro.
6. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, kopējās izmaksas nesadalītā īpašuma
Ernesta Sovera ielā 1 ( no kura atdalīti īpašumi), kadastra Nr.8068 101 0190, platība 5,8628 ha
sadalīšanai, uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 16 613,77 EUR (izmaksas par
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 9341,20 EUR, zemes uzmērīšana 5988,00 EUR,
kancelejas nodeva zemesgrāmatai 654,57 EUR, valsts nodeva jauna nekustamā īpašuma
reģistrēšanai Valsts kadastra informācijas sistēmā 630,00 EUR.
7. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai,
uzmērīšanai
un
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
sastāda
505,54
EUR
(16613,77:5,8628x0,1784=505,54).
8. 2021.gada 18.jūnijā Krimuldas novada dome pieņēmusi lēmumu “Par zemes nodošanu bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (prot.Nr.7, 15.p.) par
dzīvokli Nr.4 Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75.panta pirmo, ceturto, astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2021.gada 15.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 2.§), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 4. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 3, Sunīši,
Krimuldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8068 010 0237, zemes vienību (kadastra
apzīmējums 8068 010 0206), platība 1784 m2, īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājas ar adresi Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8068 010 0040 031, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2. Noslēdzot vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, iekļaut
nosacījumu, ka dzīvojamās mājas Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts Siguldas novads,
dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, par kopējo summu 505,54 EUR (pieci simti pieci
euro un 54 centi), norēķinās atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4

Dzīvokļa
platība
49.10
49.00
43.70
43.97

Domājamā daļa

Summa

4910/18577
4900/18577
4370/18577
4397/18577

133.62
133.34
118.92
119.66

13. §
Par zemes gabala Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000615328, nekustamā īpašuma Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads,
kadastra Nr.8068 010 0242, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 010 0205)
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1970 m2 platībā, īpašnieks ir Krimuldas novada pašvaldība. Īpašums izveidots atdalīšanas
rezultātā no īpašuma Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts.
2. Zemes vienība funkcionāli saistīta ar daudzdzīvokļu māju Centrs 40, Sunīši, Krimuldas
pagasts, Siguldas novads, (būves kadastra apzīmējums 8068 010 0040 012). Ar Krimuldas
novada būvvaldes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par detālplānojumā nekustamam īpašumam
Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov, kad. Nr. 8068 101 0190, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8068 010 0183 ietvertā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 21.p.) 10.apakšpunktu noteikts, ka uz zemes vienības esošajai ēkai
ar kadastra apzīmējumu 8068 010 0040 012 mainīt adresi no Centrs 40, Sunīši, Krimuldas
pagasts, Krimuldas novads, uz adresi Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.
3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktu, Siguldas novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
4. Uz zemes vienības Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, esošai
daudzīvokļu divstāvu mājai (kadastra apzīmējums 8068 010 0040 012) atvērti nodalījumi
četriem dzīvokļu īpašumiem. Ēkas nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas
Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.
5. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā
daļā teikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", tad nodod privatizācijai
zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. Minētā panta astotajā daļā teikts, šā panta
pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes
gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā
norēķinās euro.
6. Saskaņā ar izmaksu apliecinošiem dokumentiem, kopējās izmaksas nesadalītā īpašuma
Ernesta Sovera ielā 1 ( no kura atdalīts zemes īpašums Zaļā iela 1), kadastra Nr.8068 101 0190,
platība 5,8628 ha sadalīšanai, uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā sastāda 16 613,77
EUR (izmaksas par detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 9341,20 EUR, zemes
uzmērīšana 5988,00 EUR, kancelejas nodeva zemesgrāmatai 654,57 EUR, valsts nodeva jauna
nekustamā īpašuma reģistrēšanai Valsts kadastra informācijas sistēmā 630,00 EUR)..
7. Izdevumi zemesgabala Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, sadalīšanai,
uzmērīšanai
un
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
sastāda
558,25
EUR
(16613,77:5,8628x0,1970=558,25).
8. 2021.gada 23.septembrī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu “Par zemes
nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (prot.Nr.8,
32.§) par dzīvokli Nr.[..] Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 75.panta pirmo, ceturto, astoto daļu, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
2021.gada 15.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 1.§), kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 5. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 1, Sunīši,
Krimuldas pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8068 010 0242, zemes vienību (kadastra
apzīmējums 8068 010 0205), platība 1970 m2, īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājas ar adresi Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8068 010 0040 012, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
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2. noslēgt vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, iekļaujot vienošanās
nosacījumu, ka dzīvojamās mājas Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts Siguldas novads,
dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala
iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, par kopējo summu 558,25 EUR (pieci simti
piecdesmit astoņi euro un 25 centi), norēķinās atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4

Dzīvokļa
platība
48,92
49,37
43,24
44,96

Domājamā daļa

Summa

4892/18649
4937/18649
4324/18649
4496/18649

146,44
147,78
129,44
134,59

14. §
Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu “Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus”, likuma 22.panta 2. punkts nosaka, ka “Vietējās pašvaldības attīstības programmā
ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības
programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu,
attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu Uzraudzības pārskatu par
attīstības programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne retāk kā reizi trijos gados.
Noteikumu 73.punkts nosaka, ka (..) investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punkts noteic, ka pašvaldības attīstības programma
zaudē spēku tad, ja ir apstiprināta jauna attīstības programma. Siguldas novadam ir uzsākta Attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde, kuras sastāvā tiks izstrādāts Investīciju plāns. Tāpēc
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktā2 noteikto,
jaunizveidotā novada pašvaldībā ir spēkā visu tajā apvienoto pašvaldību aktuālākās domju
apstiprinātās attīstības programmas.
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta pirmajā daļā un otrajā daļā
noteiktajam, attīstības plānošanas mērķis ir īstenot prioritātes sabiedrības un teritorijas attīstībai,
nodrošinot attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu. Tāpēc, lai nodrošinātu attīstības
programmas atbilstību aktuālākajai spēkā esošajai situācijai, kad ir izveidojusies jauna pašvaldība ar
jaunu teritoriju, jaunu nolikumu un kopīgu budžetu, nepieciešams aktualizēt investīciju plānu, kas
būtu kopīgs visai novada teritorijai. Aktualizētajā Investīciju plānā tika apstiprināts 2021.gada
23.septembrī un tajā ir iekļautas projektu idejas, kas tika noteiktas Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un
Siguldas novadu Attīstības programmu Investīciju plānos pirms novadu apvienošanas, izslēdzot jau
realizētos projektus un projektus, kas zaudējuši aktualitāti.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
2
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Lai precizētu Investīciju plāna 9.punktā minēto projekta aktivitāti Ēkas Siguldas ielā 7,Morē
pielāgošana sabiedriskajām aktivitātēm, 2.kārta, nepieciešams norādīt tieši 2.kārtas realizācijai
nepieciešamā būvprojekta nosaukumu “Ēdnīcas ēkas pārbūve par Amatu māju izglītības iestādes
mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju
darbnīcu izveidei Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas nov.” un precizēt 2.kārtas rezultatīvos rādītājus izbūvētas mājturības nodarbību telpas, amatu mācību telpas, mākslu nodarbību telpas, auditoriju un
palīgtelpas.
Lai precizētu Investīciju plāna 47.punktā minēto aktivitāti: Energoefektivitātes pasākumu
īstenošana ūdenssaimniecībā, nepieciešams norādīt investīciju projekta nosaukumu
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves
kanalizācijas sistēmā” un precizēt rezultatīvos rādītājus – veikta Siguldas pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu denitrifikācijas zonas miksera nomaiņa un saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maiņstrāvas jaudu 60 kW.
Vadoties no iepriekš minētā un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22. panta 2. punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 25. un 73. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības
un sporta komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 6. §) un Finanšu komitejas
2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 6. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Investīciju plāna 9.punktā Ēkas Siguldas ielā 7,Morē pielāgošana
sabiedriskajām aktivitātēm, 2.kārta, papildinot ar 2.kārtas realizācijai nepieciešamā
būvprojekta nosaukumu “Ēdnīcas ēkas pārbūve par Amatu māju izglītības iestādes
mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu
prasmju darbnīcu izveidei Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas nov.” un precizēt 2.kārtas
rezultatīvos rādītājus - izbūvētas mājturības nodarbību telpas, amatu mācību telpas, mākslu
nodarbību telpas, auditoriju un palīgtelpas.
2. Veikt grozījumus Investīciju plāna 47.punktā Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
ūdenssaimniecībā, papildinot , norādot investīciju projekta nosaukumu “Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas
sistēmā” un precizēt rezultatīvos rādītājus – veikta Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu denitrifikācijas zonas miksera nomaiņa un saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana
Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maiņstrāvas jaudu 60 kW.
15. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumā
(prot. Nr.8, 4. §) “Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības,
tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu
izveidei pārbūve” finansēšanu”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece Zane Reizniece
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 23.septembrī lēma (prot. Nr.8, 4. §) “Par
investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām,
mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” finansēšanu” (turpmāk –
domes lēmums), paredzot ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta “Amatu mājas
izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu
prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” 451 040 EUR (četri simti piecdesmit viens tūkstotis
četrdesmit euro) apmērā kā izglītības iestāžu investīciju projektam, lai nodrošinātu ilgtspējīgas
izglītības funkcijas izpildi.
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Domes lēmuma aprakstošajā daļā ir iekļauta atsauce uz Siguldas novada Attīstības programmas
2018.-2024.gadam Investīciju plānu (turpmāk – Investīciju plāns). Investīciju plāna 9.punktā ir veiktas
izmaiņas - papildināta projekta aktivitāte “Ēkas Siguldas ielā 7, Morē pielāgošana sabiedriskajām
aktivitātēm, 2.kārta”,:
1. norādot būvprojekta nosaukumu “Ēdnīcas ēkas pārbūve par Amatu māju izglītības iestādes
mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju
darbnīcu izveidei Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas nov.”;
2. precizējot sasniedzamos rezultatīvos rādītājus - izbūvētas mājturības nodarbību telpas, amatu
mācību telpas, mākslu nodarbību telpas, auditoriju un palīgtelpas.
Ņemot vērā izmaiņas Investīciju plānā ir nepieciešams precizēt domes lēmuma aprakstošās daļas
1.punktā iekļauto atsauci uz Investīciju plāna 9.punkta redakciju. Precizējums nepieciešams, lai
atbilstoši Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes
lēmumam varētu noslēgt līgumu par aizņēmuma saņemšanu Latvijas Republikas Valsts kasē.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē
pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, Ministru
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, 7. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par investīciju
projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām,
mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” finansēšanu”
(protokols Nr.8, 4. §) grozījumu, izsakot lēmuma aprakstošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir
paredzēts līdz 2022.gadam īstenot projektu “Ēkas Siguldas ielā 7, Morē pielāgošana
sabiedriskajām aktivitātēm, 2.kārta - ēdnīcas ēkas pārbūve par Amatu māju izglītības
iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem
un amatu prasmju darbnīcu izveidei Siguldas ielā 7A, Morē, Siguldas novadā”,
indikatīvā projekta realizācijas summa ir 550 000 EUR, projekta realizācijas rezultātā
tiks izbūvētas mājturības nodarbību telpas, amatu mācību telpas, mākslu nodarbību
telpas, auditoriju un palīgtelpas.”;
2. Finanšu pārvaldei informēt par grozījumiem domes lēmumā Finanšu ministrijas Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi.
16. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumu Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada
pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece Zane Reizniece
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 8. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
2 (A. Pētersone, J. Zilvers), dome nolemj:
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1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par grozījumu
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam””;
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
17. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par atvieglojuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu
ar 2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais
Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības:
Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores
pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.
Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās
ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus
un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie
noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31.
decembrim.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot
saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām. Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai noteiktu vienotu atvieglojuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās
daļas 3. punktu, 43.panta trešo daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 9. §), atklāti
balsojot ar 18 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par atvieglojuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
18. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta
trešo daļu, 86.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.8, 10. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
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E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
19. §
Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā
“Dreimaņi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas ziņojumu, dome
konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumam “Par
cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas
novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 25.§). 2021.gada 1.novembrī notika
Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – mežā augošu koku, kas
atrodas nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (kadastra Nr.
66560020495), turpmāk – Cirte, pārdošanas izsole elektroniskajā izsoļu vietnē, kurā:
1.1.Izsoles sākumceņa ir 78 000,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši euro);
1.2.Piedalījās pieci dalībnieki;
2. Nosolītā pirkuma maksa par Cirti – 102 000,00 EUR (viens simts divi tūkstoši euro);
3. Augstāko pirkuma maksu nosolīja SIA “Woodmaster”, reģ.Nr.40003950957;
4. SIA “Woodmaster”, reģ.Nr.40003950957, 2021.gada 8.novembrī veica samaksu 94 200,00
EUR (deviņdesmit četri tūkstoši divi simti euro) apmērā, samaksā iekļauts samaksātais
nodrošinājums 7 800,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti euro).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 31.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 10.pantu, 30.panta
pirmo daļu, 34.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.8, 11. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – mežā augošu
koku, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā
(kadastra Nr.66560020495), 2021.gada 1.novembra izsoles rezultātu;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Woodmaster”, reģ.Nr.40003950957;
3. atzīt par pabeigtu Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – mežā
augošu koku, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas
novadā (kadastra Nr.66560020495), pārdošanas izsoles procesu par labu SIA
“Woodmaster”, reģ.Nr.40003950957.
20. §
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A, Sigulda,
Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Izskatot Siguldas novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada 29. oktobra
ziņojumu, dome konstatē:
1. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 23.septembra sēdes lēmumam “Par Siguldas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 21.§) 2021.gada
29.oktobrī notika nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 80150040002, kas sastāv no zemes vienības 558 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 80150040123), pārdošanas izsole, kurā:
1.1.Izsoles sākumcena ir 2 860,00EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro);
1.2.Piedalījās viens dalībnieks;
2. Nosolītā pirkuma maksa 2 860,00EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro);
3. Augstāko pirkuma maksu nosolīja SIA “Leasing&Factory AB”, reģ. Nr. 40103319278;
4. SIA “Leasing&Factory AB” 2021.gada 2.novembrī veica samaksu 2 574,00 EUR (divi tūkstoši
pieci simti septiņdesmit četri euro nulle centi) apmērā, kas kopā ar iemaksāto izsoles
nodrošinājumu 286,00 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro nulle centi) apmērā, sastāda nosolīto
pirkuma maksu 2 860,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro nulle centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 31.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 10.pantu, 30.panta pirmo daļu, 34.pantu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 12. §),
atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. apstiprināt nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 80150040002, kas sastāv no zemes vienības 558 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 80150040123), pārdošanas izsoles rezultātu;
2. noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Leasing&Factory AB”, reģ. Nr. 40103319278;
3. atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas
novads, kadastra Nr. 80150040002, atsavināšanas procesu par labu SIA “Leasing&Factory
AB”;
4. pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz SIA “Leasing&Factory AB” vārda, izslēgt
no Siguldas novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Vidzemes šoseja 30A, Sigulda,
Siguldas novads, kadastra Nr. 80150040002.
21. §
Par izdevumu komplekta “Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” tirdzniecības cenas
noteikšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Šā gada decembrī plānots uzsākt darbību Anšlava Eglīša ekspozīcijai. Pašvaldība ir izdevusi
izzinošu izdevumu “Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” , kurās aprakstīta Anšlava Eglīša dzīve trīs
laika nogriežņos – bērnība, jaunība un svešumā (dzīve Amerikā). Izdevumi veidoti sadarbībā ar
Turaidas muzejrezervātu un ir daļa no Anšlavam Eglītim veltītās ekspozīcijas “anšlavs eglītis. jaunais
cilvēks”.
Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta pirmajā punktā noteikto, ka “publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu”, nepieciešams: noteikt tirdzniecības cenu izdevumu komplektam “Anšlava Eglīša dzīve
trijās burtnīcās”.
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Ievērojot iepriekš minēto, Siguldas novada kultūras centra un Siguldas novada pašvaldības
Finanšu pārvaldes veiktos aprēķinus tirdzniecības cenas noteikšanai izdevumu komplektam “Anšlava
Eglīša dzīve trijās burtnīcās”, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic,
ka “pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu”, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, kas noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir “gādāt
par iedzīvotāju izglītību (..)” un “rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (..)”, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas noteic, ka tikai
dome var “lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas (..)”, otro daļu,
kas noteic, ka “domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem”, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 22.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.9,
2. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 18. §), atklāti balsojot
ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt izdevumu komplekta “Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” tirdzniecības cenu 6,12
euro (seši euro un 12 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), pievienotās vērtības
nodokli piemērojot atbilstoši normatīvajiem aktiem.
22. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 20.maija iekšējos noteikumos
Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles
“Baltais flīģelis” telpu izmantošanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 20.maija lēmumu (prot.Nr.7, 3.§) apstiprināti
iekšējie noteikumi Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un
koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu izmantošanu” (turpmāk – iekšējie noteikumi). Ar iekšējiem
noteikumiem noteikta kārtība kādā tiek nodotas nomā vai bezatlīdzības lietošanā Siguldas novada
kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpas vai to daļas.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr.3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” 8.30.apakšpunktu Jūdažu Bibliotēka un sabiedriskais centrs
ir Siguldas novada bibliotēkas struktūrvienība. Attiecīgi ir nepieciešams izdarīt grozījumus iekšējos
noteikumos, izdalot no Siguldas novada kultūras centra sastāva Jūdažu sabiedrisko centru.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 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 22.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.9,
4. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 19. §), atklāti
balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 20.maija iekšējos noteikumos 4/2021
“Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis”
telpu izmantošanu” šādus grozījumus:
1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā
struktūrvienību, koncertzāles “Baltais flīģelis” un Jūdažu Bibliotēkas un sabiedriskā centra
telpu izmantošanu”;
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2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā “1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību,
kādā tiek nodotas nomā vai bezatlīdzības lietošanā Siguldas novada Kultūras centra
(turpmāk Kultūras centrs) un tā struktūrvienību, koncertzāles “Baltais flīģelis”, Jūdažu
Bibliotēkas un sabiedriskā centra telpa (-as) vai to daļa (-as) (turpmāk – Objekts)”;
3. aizstāt 6.punktā vārdu “Pašvaldībai” ar vārdiem “Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk –
Pašvaldība)”;
4. aizstāt 7.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdus “Kultūras centra un tā struktūrvienību, un
koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu iznomāšanas komisijas” ar vārdiem “Kultūras telpu
iznomāšanas komisijas” ;
5. izteikt 15.1.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “15.1. uz laiku, kas nav garāks par
vienu kalendāro mēnesi, izskata un akceptē Kultūras centra direktors (par Kultūras centra
vai struktūrvienību Objektiem), Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” direktors (par
koncertzāles “Baltais Flīģelis” Objektiem) un “Siguldas novada bibliotēkas direktors (par
Jūdažu Bibliotēkas un sabiedriskā centra Objektiem).”;
6. papildināt 16.punkta pirmajā teikumā aiz vārdiem “koncertzāles “Baltais Flīģelis”” vārdus
“Jūdažu Bibliotēkas un sabiedriskā centra”.
23. §
Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības pamata un vidējās
izglītības iestāžu darbiniekiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra rīkojumu Nr. 827 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (turpmāk
– MK rīkojums Nr.827), ar kuru Siguldas novada pašvaldībai piešķirts no valsts budžeta
mērķdotācijas papildu finansējums 45961,00 EUR apmērā vispārējās izglītības pamata un vidējās
izglītības iestāžu darbiniekiem darba samaksai, kuri ir tieši iesaistīti testēšanas procesā, nodrošinot
testēšanas darbu loģistiku, kā arī epidemioloģiski drošu mācību vidi izglītības iestādē, lai izglītības
iestādēs varētu nodrošināt 2021. gada 17. augustā Ministru kabinetā pieņemtos noteikumos Nr. 565
"Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" noteikto, ka vispārējās izglītības pamata un
vidējās izglītības iestādēs ir nepieciešams organizēt pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes
izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam
algoritmam.
2021.gada 28.septembrī Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai" (turpmāk – noteikumi Nr. 662), kas aizstāja
pieminētos noteikumus Nr. 360, tomēr izglītības iestādēs saglabājās prasības nodrošināt
testēšanu. Noteikumu Nr. 662. 105. punkts ietver izglītojamo testēšanas pienākumu pamata un
vidējās izglītības pakāpē; savukārt noteikumu Nr. 662. 332. punkts paredz pienākumu testēt arī
izglītības iestāžu nodarbinātos. Līdz ar to vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs kopš mācību
gada sākuma ir pastāvīgi jānodrošina izglītojamo un nodarbināto testēšana, kas rada virkni papildus
loģistikas un citu darba organizācijas jautājumu operatīvu risināšanu.
Ņemot vērā papildu organizatorisko darbu apjomu tiem vispārējās izglītības pamata un vidējās
izglītības iestāžu darbiniekiem, kas sākot no 2021./2022. mācību gada sākuma ir tieši iesaistīti
testēšanas procesā, nodrošinot testēšanas darbu loģistiku, kā arī epidemioloģiski drošu mācību vidi
2021./2022.mācību gada 1.semestrī, ar MK rīkojumu Nr.827, ir aprēķināts finansējums 30% apmērā
no pašvaldības vispārējas izglītības pamata un vidējās izglītības iestāžu administrācijas (vadītāju,
vietnieku, atbalsta personāla) viena mēneša aprēķinātā atlīdzības fonda 2021. gada septembrim –
decembrim, kurā ietverta gan darba samaksa, gan darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātie maksājumi. Atbilstoši MK rīkojumam Nr.827 līdz 2021. gada 31. decembrim paredzēts
piemaksu par papildu darba apjomu noteikt divas reizes, t.i. kopumā papildu mērķdotācija ir 60%
apmērā no aprēķinātā finansējuma apmēra 2021./2022.mācību gada vienam mēnesim izglītības
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iestādes administrācijai un atbalsta personālam, kurā ietverta gan darba samaksa, gan darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi. Lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības
vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestāžu darbiniekiem piešķirtās papildu
mērķdotācijas sadali atbilstoši Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes aprēķinam par
papildu piešķirtās mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm, kā
arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 22.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.9, 3. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8,
20. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. piešķirto papildu valsts mērķdotāciju pašvaldībai, kas paredzēta vispārējās izglītības pamata
un vidējās izglītības iestāžu darbiniekiem darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem, kuri ir tieši iesaistīti testēšanas procesā,
nodrošinot testēšanas darbu loģistiku, kā arī epidemioloģiski drošu mācību vidi izglītības
iestādē, 45961,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens euro 00 centi),
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sadalīt šādi, kā arī par šādu
summu palielinot katras vispārizglītojošās skolas, valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai 2021.gadam:
Izglītības iestāde
Laurenču sākumskolai
Allažu pamatskolai
Inčukalna pamatskolai
Mores pamatskolai
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai
Siguldas 1.pamatskolai
Krimuldas vidusskolai
Mālpils vidusskolai
Siguldas pilsētas vidusskolai
Siguldas Valsts ģimnāzijai
KOPĀ

Papildu mērķdotācija izglītības
iestādei (kopā ar VSAOI)
4082 EUR
1521 EUR
2673 EUR
2306 EUR
787 EUR
5528 EUR
5400 EUR
4268 EUR
11811 EUR
7585 EUR
45961 EUR

2. izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim, nosakot
piemaksas izglītības iestādes administrācijas, tehniskajam, medicīnas un pedagoģiskajam
personālam, t.i. personām, kas ir iesaistītas epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas
nodrošināšanā, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanā;
3. izglītības iestādes direktoram piemaksu par papildu darbiem noteikt ar izpilddirektores
rīkojumu;
4. noteikt, ka lēmums ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim. Finansējums, kas nav izlietots
līdz 2021.gada 31.decembrim, atmaksājams Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022.gada
31.janvārim;
5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai
Sandrai Tukišai.
24. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “ Par inženierkomunikāciju un
transporta infrastruktūras aizsardzību” apstiprināšanu
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu, Aizsargjoslu
likuma 35.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, 21. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras
aizsardzību”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
25. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par maksas noteikšanas kārtību
Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles “Baltais
flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Lai nodrošinātu kvalitatīvu, daudzveidīgu un dažādu sabiedrības grupu vajadzībām atbilstošu
kultūras pakalpojumu pieejamību visa jaunveidotā Siguldas novada iedzīvotājiem un, izvērtējot šo
pasākumu izmaksas, ir nepieciešams jaunā redakcijā apstiprināt iekšējos noteikumus par maksas
noteikšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs”, tā
struktūrvienību un Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un
izklaides pasākumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
22.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.9, 6. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.8, 22. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt iekšējos noteikumus “Par maksas noteikšanas kārtību Siguldas novada Kultūras
centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” organizētajiem
publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem” pielikumā pievienotajā redakcijā.
26. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības, turpmāk – pašvaldība, dome 2021. gada 14. oktobrī pieņēma
lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu” (prot. Nr. 10, 36. §) turpmāk – lēmums, slēgt deleģēšanas
līgumu uz pieciem gadiem ar biedrību “Sporta un interešu klubs "RO"”, reģistrācijas
Nr.50008034261, pilnvarojot veikt no pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par iedzīvotāju
izglītību) izrietošu uzdevumu - īstenot Siguldas sporta skolai interešu izglītības programmu skeletonā,
finansējumu 2021.gadam paredzot no Siguldas Sporta skolas budžeta līdzekļiem.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums pirms tā
parakstīšanas tika nosūtīts saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
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turpmāk – ministrija. Ar 2021.gada 5.novembra vēstuli Nr.1-132/9779 “Par deleģēšanas līguma
projektu ar biedrību “Sporta un interešu klubs “RO”” ministrija aicina pašvaldību pārskatīt
deleģēšanas līguma projektu atbilstoši vēstulē sniegtajām norādēm.
Pašvaldība, precizējot līguma noteikumus, ir ņēmusi vērā gandrīz visas ministrijas norādes,
izņemot vēstules 1. punkta norādi, kas ņemta vērā daļēji un, kurā lūgts pārskatīt prasību par interešu
izglītības programmas nodrošināšanu Siguldas Sporta skolā. Ministrijas ieskatā sporta skolā var
uzņemt tikai tādās programmās, kuras pati skola īsteno.
Par vēstules 1.punkta iebildi: saskaņā ar pašvaldības Izglītības pārvaldes un Izglītības kvalitātes
dienesta sniegto informāciju, normatīvie akti neliedz un neierobežo deleģējuma līguma ietvaros
interešu izglītības programmu īstenošanu Siguldas Sporta skolā. Turklāt, saglabājot šādu interešu
izglītības īstenošanas modeli, kā arī, ja ņem vērā, ka šobrīd tie 12 jaunieši, kas uzsākuši treniņus
skeletonā, visi ir Siguldas sporta skolas audzēkņi, Siguldas Sporta skola ir vispiemērotākā, kurai
deleģējuma līguma izbeigšanas gadījumā vismaz pagaidu periodā būs jāspēj nodrošināt interešu
izglītības programmas nepārtrauktību. Lai neierobežotu interesentu iespējas pieteikties uzņemšanai
interešu izglītības programmas apguvē, līgumā, ievērojot ministrijas norādi, svītrota prasība par to,
ka šim interesentam jābūt Siguldas Sporta skolas audzēknim.
Par vēstules 10.punkta iebildi: pašvaldība ir daļēji precizējusi līguma attiecīgo punktu,
paredzot, ka biedrības uzraudzību nodrošina Siguldas Sporta skola pašvaldības pilnvarojuma
ietvaros.
Ņemot vērā, ka ministrija ir lūgusi papildināt līguma 1.1.punktu ar atsauci uz likuma “Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju (veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu), attiecīgi ir nepieciešams grozīt lēmuma 1.punktu,
papildinot to ar atsauci uz pieminēto likuma normu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4. un 6.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 47.1 panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 23. §), atklāti balsojot ar 16
balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – 1 (A. Pētersone) , atturas – 1 (I. Stupele), nepiedalās – 1 (D. Dukurs), dome
nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu” (prot. Nr. 10, 36. §) šādus grozījumus:
1.1. izteikt nolemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā: “1. slēgt deleģēšanas līgumu
(projekts pielikumā) ar biedrību “Sporta un interešu klubs "RO"”, reģistrācijas
Nr.50008034261, deleģējot veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4. un 6.punkta pašvaldības funkcijām (gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu) izrietošu uzdevumu: interešu izglītības
programmas īstenošana skeletonā pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē
“Siguldas Sporta skola”, finansējumu 2021.gadam paredzot no Siguldas Sporta skolas
budžeta līdzekļiem”;
1.2. izteikt deleģēšanas līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. precizēto deleģēšanas līguma projektu nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;
3. ja pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
deleģējuma līguma projektā būs nepieciešams veikt tādus precizējumus, kas nemaina līguma
priekšmeta būtību, uzdot Juridiskajai pārvaldei veikt šos precizējumus un nodrošināt šo
precizējumu saskaņošanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
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27. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikuma Nr. 23/2017
“Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste Anna Kalniņa
Ņemot vērā to, ka mainījusies pašvaldības struktūra un Siguldas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde iekļauta PA “Siguldas Attīstības aģentūra” struktūrā, nepieciešams
atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikumu Nr. 23/2017, kas apstiprināts ar
Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra lēmumu (prot. Nr. 17, 17.§).
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošo noteikumu
Nr. 4 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas attīstības aģentūra" nolikums” 5.punktu visas
Aģentūras struktūrvienību reglamentus apstiprina Aģentūras direktors.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, 41. panta pirmās daļas
2. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 25.novembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 1. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra
nolikumu Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums” (prot. Nr. 17, 17.§).
2. Uzdot PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktorei nodrošināt PA “Siguldas Attīstības
aģentūra” Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikuma sagatavošanu un apstiprināšanu.
28. §
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo daļu
"pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:
1) pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam;
2) speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.
Ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumiem speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statuss noteikts šādiem dzīvokļiem:
1. Dzērveņu iela 5-6, Sigulda;
2. Dzērveņu iela 5-9, Sigulda;
3. Dzērveņu iela 5-10, Sigulda;
4. Dzērveņu iela 5-16, Sigulda;
5. Dzērveņu iela 5-19, Sigulda;
6. Dzērveņu iela 5-23, Sigulda;
7. Lāčplēša iela 6-20, Siguldā;
8. Siguldas iela 5-15, More;
9. Zaļkalna iela 9-8, Allaži.
Ar Krimuldas novada pašvaldības domes lēmumiem “speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statuss noteikts šādiem dzīvokļiem:
1. Ernesta Sovera iela 1-25, Sunīši, Krimuldas pagasts;
2. Ernesta Sovera iela 1-26, Sunīši, Krimuldas pagasts;
3. Ernesta Sovera iela 1-27, Sunīši, Krimuldas pagasts;
34

4. Ernesta Sovera iela 1-28, Sunīši, Krimuldas pagasts;
5. Skolas iela 6-22, Ragana, Krimuldas pagasts;
6. Emīla Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts;
7. “Skola”, Lēdurga, Lēdurgas pagasts.
Ar Mālpils novada pašvaldības domes lēmumu speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statuss noteikts dzīvoklim Dārza ielā 4-11, Mālpilī .
Ņemot vērā nepieciešamību radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai
kvalificētiem speciālistiem pagaidu dzīvojamās telpas nodrošināšanā, it īpaši nozarēs, kurās grūti
piesaistīt kvalificētus speciālistus, kā arī ņemot vērā, ka dzīvokļu īres jomā Siguldas novadā
vēljoprojām ir saskatāma tirgus nepilnība, proti, pieprasījums uz dzīvokļu īri ir lielāks nekā
piedāvājums, lai mazinātu spriedzi piesaistāmajiem kvalificētajiem speciālistiem piemērotas
pastāvīgas dzīvojamās telpas atrašanā, nepieciešams aktualizēt informāciju par dzīvokļiem, kuriem
nosakāms “speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas” statuss, paredzot “speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas” statusu 17 dzīvokļiem visā apvienotajā novadā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka viens no palīdzības sniegšanas veidiem ir “palīdzība
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, 11. panta trešo daļu, kas noteic, ka “pašvaldības
dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai
telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..)”, un 21.1 panta pirmo daļu kas
noteic, ka pašvaldība var izīrēt speciālistam tikai tādu dzīvojamo platību, kurai noteikusi speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 2. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par
(I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu šādiem dzīvokļiem:
1. Dzērveņu ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8015 002 0011 002
dzīvoklim Nr.6; Nr.9; Nr.10; Nr.16, Nr.19; Nr.23;
2. Lāčplēša ielā 6 dzīvoklim Nr.20, Siguldā, Siguldas novads, kadastra numurs 8015 900 0523;
3. Siguldas ielā 5 dzīvoklim Nr.15, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs
4266 900 0022;
4. Zaļkalna ielā 9 dzīvoklim Nr.8, Allažos, Siguldas novadā, kadastra numurs 8042 900 0220;
5. Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums
8068 010 0040 004 dzīvoklim Nr.25; Nr.26; Nr.27; Nr.28.
6. Skolas ielā 6 dzīvoklim Nr.22, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
numurs 8068 900 0655;
7. dzīvoklim Emīla Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
apzīmējums 6656 002 0391 002;
8. dzīvoklim “Skolā”, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums
6656002052600;.
9. Dārza ielā 4 dzīvoklim Nr.11, Mālpilī, Siguldas novadā, kadastra numurs 8074 900 0037.
29. §
Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā
[ADRESE] Inčukalna pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [E.A.] 2021.gada 30.septembra iesniegumu (reģ. Nr. A-3.10/4/1240) ar lūgumu
izvērtēt iespēju nekustamajā īpašumā [ADRESE], kadastra Nr. [..] Inčukalnā, Inčukalna pagastā,
Siguldas novadā, izstrādāt lokālplānojumu ar mērķi mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu no Mežu
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teritorijas (M) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), kas pieļauj mazstāvu apbūvi ciemos, dome
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..] datiem,
nekustamais īpašums [ADRESE], kadastra Nr. [..] (turpmāk - Nekustamai īpašums)
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] 0,4160 ha platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas
[E.A.];
2. saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2013. gada 22. maija saistošo noteikumu Nr.
10/2013 “Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Grafisko daļu un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, (turpmāk - Teritorijas plānojums)
grafiskās daļas funkcionālā zonējuma karti, Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana
ir noteikta – Mežu teritorija (M);
3. saskaņā ar Teritorijas plānojuma grafisko daļu, Nekustamajam īpašumam noteikta sanitārā
aizsargjosla ap kapsētu;
4. saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 52. panta, kurā noteikti aprobežojumi aizsargjoslās ap
kapsētām, pirmā punkta 1. apakšpunktu – aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas
vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas
bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var
nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku;
5. Nekustamais īpašums atrodas Inčukalna ciema teritorijā, piebraukšana nekustamajam
īpašumam no Miera un Kalna ielām;
6. Nekustamais īpašums nav apbūvēts;
7. Nekustamais īpašums robežojās ar Kalna iela 2 un 2A teritorijām, kurās atbilstoši teritorijas
plānojuma grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartei ir atļauta Savrupmāju apbūves
teritoriju (DzS), kā arī ir jau reģistrētas dzīvojamās mājas;
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks [..] 30.septembra iesniegumā (reģ. Nr. A-3.10/4/1240) norāda,
ka pamatojoties uz Inčukalna pagasta padomes 1994. gada 14. septembra lēmumu, ar kuru
tika nolemts piešķirt pastāvīgā lietošanā ar mantošanas tiesībām apbūves gabalu Miera ielā
(vēlāk tika noteikta adrese [ADRESE] [..], bet pamatojoties uz Inčukalna novada spēkā
esošo teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko
daļu, Zemesgabalam mainīts zonējums un tas šobrīd atrodas meža teritorijā (M) [..].
Noteiktā zonējuma – Mežu teritorija (M) - un tai sekojošā Zemesgabala lietošanas mērķa
maiņas rezultātā man piederošais Zemesgabals no apbūves zemesgabala ir kļuvis par
pilnībā bezvērtīgu zemesgabalu [..]. Vērtējot visus iepriekšminētos apsvērumus to kopsakarā
ir pamats uzskatīt, ka teritorijai, kurā atrodas man piederošais Zemesgabals, Inčukalna
novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar vislielāko iespējamību nepamatoti tika
noteikts zonējums Mežu teritorija (M), tādējādi nepamatoti un nesamērīgi ierobežojot
Zemesgabala īpašnieka tiesiskās intereses [..].
9. iecere mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no Mežu teritorijas (M) uz Savrupmāju
apbūves teritoriju (DzS) atbilst Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2045.
gadam - saglabāt esošo apdzīvojamu struktūru vietējās nozīmes ciemos;
10. saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33. punktu, lokālplānojumu izstrādā,
pamatojoties uz pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, pašvaldību teritorijas plānojumu
un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās
prasības, kā arī blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus;
11. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, pēc vietējās
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās, lokālplānojumā var grozīt
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;
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12. saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, ja lokālplānojuma
ierosinātājs nav attiecīgā vietējā pašvaldība, izstrādi un īstenošanu finansē ierosinātājs, par
to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu, 24.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75.- 78.punktiem, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa
noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi” 15. punktu, kā arī ņemot
vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot.
Nr.6, 3. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem saskaņā ar darba
uzdevumu (1. pielikums) nekustamajā īpašumā [ADRESE], kadastra Nr. [..], Inčukalna
pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināt darba uzdevumu un noteikt lokālplānojuma robežas atbilstoši lēmuma
1. punktā minēto nekustamā īpašuma robežām.
Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas
plānotāju.
Slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi ar nekustamā īpašuma īpašnieku [E.A.]
(2.pielikums)
Lēmumu par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv
Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam [E.A.].

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu,
188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
30. §
Par nodomu - atbalstīt Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski
modificētiem kultūraugiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas
novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts,
Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas
novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem
jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne
ilgāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi,
izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.
Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:
- Krimuldas novada pašvaldība 2015.gada 30.aprīlī izdevusi saistošos noteikumus Nr.5 “Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Krimuldas novadā”;
- Inčukalna novada pašvaldība 2015.gada 15.jūlijā izdevusi saistošos noteikumus Nr.7/2015 Par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā”;
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- Mālpils novada pašvaldība 2015.gada 29.aprīlī izdevusi saistošos noteikumus Nr.6 “Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā”;
- Siguldas novada pašvaldība 2010.gada 14.jūlijā izdevusi saistošos noteikumus Nr.22 “Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā”.
Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma (turpmāk – Likums) 22.panta otro un
trešo daļu pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot
lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, aizliegumu nosakot uz laiku, kas nav
īsāks par pieciem gadiem. Savukārt minētā panta ceturtā daļa noteic, ka pirms šā panta otrajā daļā
minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu
noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā, kā arī
ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju par paziņojumu
Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas šo informāciju
ievieto savās mājaslapās internetā. Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu
sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30
dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā
uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, lai
noteiktu vienotu pieeju aizliegumam audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus visā jaunizveidotajā
Siguldas novada teritorijā, nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus “Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā”. Lai varētu pieņemt šādus
noteikumus nepieciešams veikt darbības saskaņā ar Likuma 22.panta ceturtajā daļā noteikto.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Ģenētiski modificēto organismu aprites
likums” 22.panta otro, trešo un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 25.novembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 4. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt nodomu par Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski
modificētiem kultūraugiem;
2. informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus
kultūraugus Siguldas novadā un par saistošo noteikumu projektu “Ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā”, publicējot paziņojumu laikrakstā
“Siguldas novada ziņas”, Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv;
3. noteikt priekšlikumu un iebildumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu iesniegšanas termiņu – 30 dienas no šī lēmuma nolemjošās daļas 2.punktā minētā
paziņojuma publicēšanas dienas;
4. noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietas:
4.1. Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, elektroniskā pasta
adrese pasts@sigulda.lv;
4.2. Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs, Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas
novads, elektroniskā pasta adrese pakalpojumucentrs@sigulda.lv;
4.3. Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes klientu apkalpošanas
nodaļas: Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads; Atmodas iela 4, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Siguldas novads; Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas
novads; Emīla Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads; Nākotnes
iela 1, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads; Siguldas iela 11, More, Mores pagasts,
Siguldas novads;
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5. Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļai:
5.1. nodrošināt informācijas par šī lēmumā nolemjošās daļas 2.punktā minēto paziņojumu
nosūtīšanu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai;
5.2. ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu, izvērtēt iesniegtos iebildumus un sniegt priekšlikumus par
konkrētās teritorijas, pret kuras iekļaušanu izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās
aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā, ņemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli,
samērīguma un ilgtspējīgas attīstības principus.
31. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģeotelpiskās
informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes
noteikumi” 69. un 79.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 5. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Siguldas novadā”;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
32. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un
lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas
novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts,
Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas
novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem
jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne
ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi,
izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.
Ņemot vērā minēto, sagatavoti saistošie noteikumi jaunā redakcijā, kas noteic Siguldas novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu kārtības noteikumus, kapsētu apsaimniekošanas kārtību,
kapavietu ierādīšanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, un apbedīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 16.daļu, 43.pantu un 431.pantu, kā arī
ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 25.novembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.6, 7. §), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
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L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas
novadā”;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
33. §
Par dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Debatēs piedalās K. Zaļais, viedokli sniedz A. Abzalone
Lai atbalstītu pašvaldības to autonomās funkcijas – iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta
veicināšana – veikšanu, kā arī sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs uzstādīto mērķu
sasniegšanu, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) 2014. gadā izveidoja
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu (turpmāk – NVPT). Dalība NVPT ir brīvprātīga un bezmaksas.
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls tiek veidots saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas
noteiktajiem principiem un tiek plānots, ka tas darbosies kā platforma savstarpējai informācijas un
labās prakses piemēru apmaiņai starp tīkla dalībniekiem, dažādu apmācību organizēšanai, kopīgu
projektu veidošanai, kā rezultātā tiks sekmēta iedzīvotāju veselības veicināšana. Tā ir kustība, kurā
var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpildot noteiktus
kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) Siguldas, Mālpils un Krimuldas
novada pašvaldības bija NVPT dalībnieces. Inčukalna novada pašvaldība nebija NVPT dalībniece.
Katra NVPT pašvaldība (Siguldas, Mālpils un Krimuldas novadi) bija deleģējusi koordinatoru, kura
atbildībā bija Tīkla kritēriju izpilde attiecīgajā pašvaldībā.
Ņemot vērā ATR, kura paredz pārņemt attiecīgi apvienoto pašvaldību saistības, tādējādi
nodrošinot pašvaldību darbības nepārtrauktību un pēctecību, kā arī ņemot vērā Centra aicinājumu
apliecināt Siguldas novada pašvaldības vēlmi turpināt darboties NVPT arī pēc ATR, nepieciešams
pieņemt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu par dalības turpināšanu NVPT.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobrī apstiprināto Siguldas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam 73.punktu, kas nosaka, ka novadā arī
turpmāk nepieciešams turpināt dažādas veselības veicināšanas un starpnozaru aktivitātes, ar mērķi
nostiprināt un uzlabot iedzīvotāju veselību, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
6.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 30.novembra sēdes
(prot. Nr.7, 2. §), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, nepiedalās – 1 (Z. Segliņa), dome nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
2. Deleģēt Zani Segliņu kā politisko amatpersonu, kura būs atbildīga par NVPT pasākumu
īstenošanu.
3. Noteikt par tīkla koordinatoru Siguldas novada pašvaldībā Sporta pārvaldes vadītāju Zandu
Abzaloni.
34. §
Par Sigulda novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē
un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Pēdējos gados ir novērojama tendence, ka iesniegumu skaits par bērnu reģistrēšanu
uzņemšanai Siguldas pilsētas teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības
programmās ir ievērojami lielāks kā uzņemamo vietu skaits Siguldas pilsētas teritorijā esošajās
vispārējās izglītības iestāžu 1.-9. klasēs, savukārt pagastu teritorijā iesniegumu skaits par bērnu
reģistrēšanu uzņemšanai esošajās vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās lielākoties
nenodrošina pilnu klašu nokomplektēšanu pagastu teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestāžu 1.9. klasē.
Lai nodrošinātu taisnīgu vietu sadali starp bērniem, kuri pretendē uz vietu dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē, un bērniem, kas pretendē uz vietu, kas nav viņa dzīvesvietai tuvākā izglītības
iestāde, ņemot vērā Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto no tiesību normām izrietošo
pienākumu: “nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā,
iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības
izglītības iestādē”, ir nepieciešams aktualizēt saistošajos noteikumos “Par kārtību, kādā bērnus
reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs”. Ņemot vērā, ka grozāmo
normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu apjoma, un to, ka nepieciešams ar
noteikumiem paredzēt kārtību kādā bērni tiek uzņemti Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu
2.-9.klasēs, nepieciešams noteikumus apstiprināt jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4.punktu,
43.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
22.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.9, 5.§), atklāti balsojot ar 19 balsīm par (I. Bernats,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā
bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības
programmās”;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
35. §
Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu amatā
Ziņo: Personāla pārvaldes vadītāja S. Grāvīte
[..]
Siguldas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 12.augusta sēdē pieņēma
lēmumu “Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizāciju”, ar kuru cita starpā noteikts Siguldas novada Bāriņtiesas (turpmāk - Bāriņtiesa)
reorganizācijas termiņš - 2021.gada 30.septembris, savukārt ar 2021.gada 23.septembra Domes
lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par
Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizāciju” Bāriņtiesas reorganizācijas pabeigšanas termiņš noteikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada
31.decembrim.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 22.punkta pirmo daļu, ja saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās
reformas rezultātā pašvaldību un administratīvo teritoriju apvienošanas dēļ tiek izveidota jauna
bāriņtiesa, vairākām pašvaldībām apvienojoties, bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim, kurš ievēlēts bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada
30. jūnijam un kura pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu, ir tiesības pretendēt konkursa kārtībā uz amatu no jauna
izveidotajā bāriņtiesā. Šajā amatu konkursā priekšroka dodama tiem pretendentiem, kuri ievēlēti
41

bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās
bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. Konkursu vienlaikus uz
bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem
jaunajā bāriņtiesā rīko pašvaldība.
Ar Domes 2021.gada 12.augusta lēmumu ir apstiprināts Siguldas novada Bāriņtiesas nolikums
(turpmāk – Nolikums), kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī. Nolikums noteic, ka Bāriņtiesas sastāvā
ir priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja vietnieki un deviņi locekļi.
Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 1.novembrī izsludināja pieteikšanos uz Bāriņtiesas
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un locekļu amatiem, pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz
2021.gada 18.novembrim. Noteiktajā termiņā uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietu tika saņemti
četri pretendentu pieteikumi, uz priekšsēdētāja vietnieku amatu - divi pieteikumi.
Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas atzinumu, Siguldas novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīta Kristīne Valtere, priekšsēdētāja vietnieku amatiem tiek izvirzītas
Vineta Ērentraute un Anna Višķere.
Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturtajā daļā noteikts - organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja
pretendentu konkursu, attiecīgā pašvaldība izprasa no kvalifikācijas komisijas atzinumu par tās
bāriņtiesas priekšsēdētāja darbību, ja kāds no konkursa pretendentiem pēdējo triju gadu periodā
pildījis bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
sniegto informāciju, ja bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīts pretendents, kurš pēdējā triju
gadu periodā nav pildījis bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu, kvalifikācijas komisijas atzinums nav
nepieciešams.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā un otrā daļa paredz,
ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus pieņem
darbā attiecīgā pašvaldība. Pašvaldība var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētājam pieņemt darbā
bāriņtiesas locekļus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Bāriņtiesu likuma
9.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu 22.punkta pirmo daļu, Darba likuma 28.panta pirmo
daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 “Siguldas
novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 21. §), Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada
12.augusta nolikumu Nr.14/2021 “Siguldas novada Bāriņtiesas nolikums”, kā arī ņemot vērā Sociālo
un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 30.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 1. §), atklāti
balsojot ar 18 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Pētersone), dome nolemj:
1. iecelt Kristīni Valteri (personas kods [..]) par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju no
2022.gada 1.janvāra;
2. iecelt Vinetu Ērentrauti (personas kods [..]) par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieci no 2022.gada 1.janvāra;
3. iecelt Annu Višķeri (personas kods [..]) par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieci no 2022.gada 1.janvāra;
4. uzdot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektorei Jeļenai Zarandijai noslēgt darba līgumu
ar Kristīni Valteri par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pildīšanu, nosakot
darba tiesisko attiecību sākuma datumu 2022.gada 1.janvāri;
5. pilnvarot Kristīni Valteri noslēgt darba līgumus ar Vinetu Ērentrauti par Siguldas novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pildīšanu un ar Annu Višķeri par Siguldas novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pildīšanu, nosakot darba tiesisko attiecību
sākuma datumu 2022.gada 1.janvāri;
6. pilnvarot Kristīni Valteri pieņemt darbā Siguldas novada Bāriņtiesas locekļus, kas izvēlēti
saskaņā ar amata konkursa rezultātiem;
42

7. Personāla pārvaldei izslēgt no valsts amatpersonu saraksta Siguldas novada pašvaldībā
ietilpstošo bijušo Siguldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada un Krimuldas novada
bāriņtiesu priekšsēdētājus, vietniekus un locekļus, kas neturpinās darba tiesiskās attiecības
jaunizveidotajā Siguldas novada Bāriņtiesā pēc 2021.gada 31.decembra.
36. §
Par vienošanos par finansējuma palielinājumu infrastruktūras projektam “Vizbuļu ielas
pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā,
Siguldas novadā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2021.gadam īstenot projektus:
a. “Vizbuļu ielas pārbūve Siguldā” līdz 2021.gadam, indikatīvā projekta realizācijas
summa ir 733 354 EUR, projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota satiksmes drošība,
paredzēts pārbūvēt 379 metrus;
b. “Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu ielā Siguldā” līdz 2022.gadam,
indikatīvā projekta realizācijas summa ir 550 000 EUR, projekta realizācijas rezultātā
tiks pārbūvēta Mālkalnu iela Siguldā, uzlabota satiksmes drošība un vides kvalitāte,
paredzēts pārbūvēt 501 metru;
c. “Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Kalmju ielā Siguldā” līdz 2022.gadam,
indikatīvā projekta realizācijas summa ir 593 205 EUR, projekta realizācijas rezultātā
tiks pārbūvēta Kalmju iela, uzlabota satiksmes drošība un vides kvalitāte, paredzēts
pārbūvēt 468 metrus; (turpmāk – Projekti);
2. Projektus ir paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tie pilnībā īstenojami līdz
2022. gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projektu mērķi un neradot nepieciešamību
pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados;
3. Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu “Par infrastruktūras
projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un
Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu” (prot.Nr.6, 3.§), kurā nolemts: “1.
Iesniegt investīciju projektu “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz
bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu konkursā
valsts budžeta finansējuma saņemšanai; 2.Paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā
pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma
pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai
140 742.00 euro apmērā un nodrošināt līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai.”
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumam Nr. 390 “Par atbalstītajiem
augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un
ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” 14.punktam piešķirts
valsts finansējums investīciju projekta īstenošanai
5. 2021.gada 12.jūlijā Siguldas novada pašvaldība noslēgusi Vienošanos par valsts budžeta
finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai (turpmāk – Vienošanās) ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūru;
6. Piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums saskaņā ar šīs Vienošanās 1. pielikumu Investīciju
projekta īstenošanai ir 1 595 075,15 EUR (viens miljons pieci simti deviņdesmit pieci tūkstoši
septiņdesmit pieci euro un 15 centi), no tā:
a. 2021. gadā piešķirtais finansējums ir 797 538 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro);
43

b. 2022. gadā piešķirtais finansējums ir 797 537,15 EUR (septiņi simti deviņdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro un 15 centi).
7. 2021.gada 26.jūlijā ar SIA “Strauteks” noslēgts līgums Nr.SNP/2021/83 par Kalmju ielas
pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā. Kopējā darbu izpildes summa 295 115.10 EUR (divi simti
deviņdesmit pieci tūkstoši simtu piecpadsmit euro un 10 centi) apmērā, bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN);
8. 2021.gada 27.jūlijā ar SIA “Strauteks” noslēgts līgums Nr.SNP/2021/84 par Mālkalnu ielas
pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā. Kopējā darbu izpildes summa 393 125.00 EUR (trīs simti
deviņdesmit trīs tūkstoši simtu divdesmit pieci euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN);
9. 2021.gada 26.jūlijā ar SIA “Strauteks” noslēgts līgums Nr.SNP/2021/85 par Vizbuļu ielas
pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā. Kopējā darbu izpildes summa 317 873.50 EUR (trīs simti
septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 50 centi) apmērā, bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN);
10. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 61.panta pirmās daļas 3. punktu
Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 3) grozījumi tiek
izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai
nebūtiski. PIL 61.panta trešās daļas 2. un 3. punkts noteic, ka būtiski iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 2) pasūtītājam ir nepieciešami
papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un
piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai
tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto
aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš
nevarēja paredzēt. Saskaņā ar PIL 61.panta piektās daļas 2.punktu Iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot
vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu),
vienlaikus nesasniedz: 2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15
procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska
būvdarbu līguma gadījumā.
11. Veicot darbus līguma Nr.SNP/2021/85 ietvaros, konstatēts, ka:
a. Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka privātajos īpašumos izbūvētās lietus ūdens
novadīšanas sistēmas nav savietojamas ar jaunizbūvētajām drenāžas sistēmām, tādēļ
nepieciešams nodrošināt esošo drenāžu izvadu no īpašumiem pieslēgšanu pie
jaunizbūvējamā maģistrālā drenāžas kolektora, kā arī izbūvēt papildus drenāžas
atzarus uz esošajiem īpašumiem. Jaunizbūvējamā drenāžas kolektora novirzīšanai uz
Kraukļupīti nepieciešams nobrauktuvē no Atbrīvotāju ielas uz Vizbuļu ielu izbūvēt
papildus drenāžas aku, kā arī savienot drenāžas kolektoru ar Cīruļu ielas aku;
b. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma par minimālās iebrauktuves platumu īpašumā
projektētājs un būvuzraugs akceptējis 6m platumu iebrauktuvēm visiem Vizbuļu ielas
īpašumiem, tādējādi palielinot projekta izmaksas bruģakmeņu ieklāšanai
iebrauktuvēs;
c. Veicot būvdarbus, konstatēts, ka nepieciešama ūdensvadu nomaiņa. Pēc SIA
“SALTAVOTS” apsekošanas, būvuzraugs un projektētājs akceptēja ūdensvada
posmu un pieslēgumu nomaiņu, kā arī pieslēgumu un hidrantu aku nomaiņu;
d. Būvniecības pabeigšanai Vizbuļu ielā nepieciešami papildu 60 079,02EUR;
12. Veicot darbus līguma Nr.SNP/2021/84 ietvaros, konstatēts, ka:
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a. Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka privātajos īpašumos izbūvētās lietus ūdens
novadīšanas sistēmas nav savietojamas ar jaunizbūvētajām drenāžas sistēmām, tādēļ
nepieciešams nodrošināt esošo drenāžu izvadu no īpašumiem pieslēgšanu pie
jaunizbūvējamā maģistrālā drenāžas kolektora, kā arī izbūvēt papildus drenāžas
atzarus uz esošajiem īpašumiem un izbūvēt papildus divas dzelzsbetona drenāžas akas;
b. Pēc SIA “SALTAVOTS” apsekošanas konstatēts, ka nepieciešams izbūvēt divus
sadzīves kanalizācijas pievadus no esošajām akām, lai pieslēgtu sadzīves kanalizāciju
uz pašlaik neapbūvētiem zemes gabaliem, lai tuvāko piecu gadu laikā nebūtu
nepieciešams veikt rakšanas darbus jaunizbūvētajās ielās;
c. Būvniecības pabeigšanai Mālkalnu ielā nepieciešami papildu 11 451,10 EUR;
13. Veicot darbus līguma Nr.SNP/2021/83 ietvaros, konstatēts, ka:
a. Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka privātajos īpašumos izbūvētās lietus ūdens
novadīšanas sistēmas nav savietojamas ar jaunizbūvētajām drenāžas sistēmām, tādēļ
nepieciešams nodrošināt esošo drenāžu izvadu no īpašumiem pieslēgšanu pie
jaunizbūvējamā maģistrālā drenāžas kolektora, kā arī izbūvēt papildus drenāžas
atzarus uz esošajiem īpašumiem, drenāžas akas labajā un kreisajā pusē, drenāžas
caurules pagarināšanu pirms izlaides Kraukļupītē;
b. Veicot būvdarbus, konstatēts, ka nepieciešams nomainīt centrālā ūdensvada
pieslēgumu posmus, kā arī uzstādīt pazemes aizbīdņus ar pagarinātājkātu un kapes;
c. Būvniecības pabeigšanai Kalmju ielā nepieciešami papildus 23 204.00EUR;
14. Pasūtītājam projekta realizācijai ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas atklājušies būvniecības
procesā, un cita pakalpojuma sniedzēja piesaiste radīs būtisku būvniecības un administratīvo
izmaksu pieaugumu, kā arī būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas nav pieļaujams šī
projekta realizācijai. Ņemot vērā minēto, nepieciešams lemt par vienošanos slēgšanu par
finansējuma palielinājumu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, trešās daļas 2.
un 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 2.decembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.9, 1.§), atklāti balsojot ar 18 balsīm par (I. Bernats, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(A. Pētersone), dome nolemj:
1. Slēgt vienošanās ar SIA “Strauteks” par papildu darbu veikšanu investīciju projektā
“Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju
ielās Siguldā, Siguldas novadā”, pie 2021.gada 26.jūlijā līguma Nr.SNP/2021/83, 2021.gada
27.jūlijā līguma Nr.SNP/2021/84 un 2021.gada 26.jūlijā līguma Nr.SNP/2021/85, paredzot
nepieciešamos līdzekļus 2022.gada budžetā.
2. Uzdot Finanšu pārvaldei veikt nepieciešamās darbības sagatavojot Siguldas novada pašvaldības
2022.gada budžeta projektu.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.18.00.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 22.decembrī.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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