SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 22. decembrī

Nr.15

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ivo Bernats, Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Erlends Eisaks, Aivars Garančs, Rūdolfs
Kalvāns, Linards Kumskis, Aivars Nalivaiko, Līga Sausiņa, Zane Segliņa, Solvita Strausa, Ina Stupele,
Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Dainis Dukurs (aizņemtības darbā dēļ), Ance Pētersone (aizņemtības darbā dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores
vietnieks saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, 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, galvenā nodokļu administratore K. Bērze, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais
datortīklu administrators Dz. Strads, Transporta nodaļas vadītājs A. Liepiņš, Izglītības pārvaldes vadītāja
S. Tukiša, speciāliste profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos
S. Ķirule, lauku attīstības speciāliste I. Eriksone, nekustamā īpašuma speciāliste R. Jakupāne, Sporta
pārvaldes sporta darba organizatore M. Akmentiņa, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības
pārvaldes vadītājs A. Liepiņš
Piedalās: Siguldas novada Kultūras centra direktore J. Borīte, PA “Siguldas Attīstības aģentūra”
direktore D. Preisa un pilsētvides plānotāja Z. Gatere, Siguldas sporta skolas vadītāja K. Putniņa,
Siguldas novada Jaunrades centra projektu vadītāja jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” G. Strazdiņa,
Maija Berga
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta plkst. 15.00
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021. gada
9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu un 5.1.1. apakšpunktu,
Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada
pašvaldības nolikums” 78. punktu, domes sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un
deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.

Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamās telpas un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
3. Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību projektā “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka reģionā”.
4. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu
finansējumam 2022. gadā.
5. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
ekspertu grupas sastāvā.
6. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas
precizēšanu.
7. Par Metu konkursa “Teritorijas labiekārtojuma izveide Raiņa parkā, Siguldā” žūrijas
komisijas, darba uzdevuma un finansēšanas kārtības un apjoma apstiprināšanu.
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pieaugušo
mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Nolikums nometņu projektu
atbalstam” apstiprināšanu.
10. Par atbalstu projekta “Komanda S!” pieteikuma realizācijai.
11. Par dalību inovāciju platformas DEMOLA Latvija projektu konkursā.
12. Par maksas cenrāža apstiprināšanu telpu nomai Jaunsardzes centra mācību semināra
norisei.
13. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta nolikumā
Nr. 56/2021 “Siguldas novada Kultūras centra nolikums” apstiprināšanu.
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu.
15. Par Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
16. Par precizēto deleģēšanas līgumu.
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
21. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
22. Par precizējumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā “Par
Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizāciju” (prot. Nr.6, 5. §).
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par transportlīdzekļu
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
24. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes
māja “Pēterupe”“ ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
25. Par telpu un stāvlaukuma nomu Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
2

26. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas
novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”“ apstiprināšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
2 (diviem) papildjautājumiem: Nr. 27 “Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes “Saulīte” vadītājas pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā”, Nr. 28 “Par grozījumiem Siguldas
novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumā “Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību
sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada
Vangažu pilsētu” (prot. Nr.2, 12. §)”.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 2 (diviem) papildjautājumiem:
27. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas
pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija sēdes lēmumā
“Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu”
(prot.Nr.2, 12.§).
1. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu un
21.2panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021.gada
15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 1. §) un Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 1. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (I. Bernats,
A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, 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
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamās telpas un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. pantu pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2021.gada 21.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 2. §), atklāti balsojot
ar 15 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 1 (A. Nalivaiko), dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par kārtību kādā
pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas
novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. §
Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību projektā “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka reģionā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir saņemta biedrības “Gaujas Nacionālā parka
tūrisma biedrība”, reģ.Nr.40008050743, (turpmāk – Biedrība) 25.22.2021 vēstule nr. GNPTB1/22.11.2021 ar lūgumu Pašvaldībai piedalīties kopējā Gaujas Nacionālā parka sadarbības projektā
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas NP teritorijā” (turpmāk – Projekts) 2022. gadā.
Projekts tiek īstenots kopš 2012. gada, kad deviņas Gaujas Nacionālā parka (turpmāk - GNP)
teritorijā esošās pašvaldības uzsāka kopīgu sadarbību projektā. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma
produktu, tostarp Siguldas novada, konkurētspēju eksporta tirgos, palielināt apmeklētāju skaitu un to
uzturēšanās ilgumu tūrisma apskates objektos visā GNP, kā arī veicināt GNP jeb zīmola “Enter Gauja”
kā vienota galamērķa atpazīstamību. Līdz šim veiktās aktivitātes ir ne tikai palīdzējušas izstrādāt vienotu
mārketinga stratēģiju un zīmola kontekstā - ar jauniem tūrisma pakalpojumiem, bet arī ļāvušas pēdējos
gados turpināt “Enter Gauja” zīmola attīstību un GNP teritoriju kā starptautiska galamērķa izaugsmi.
2019. gadā apkalpoto ārvalstu tūristu skaits bija 107 tūkstoši, taču 2020. gadā - 48 tūkstoši.
Biedrības darbības mērķi ir attīstīt GNP reģionu kā konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi Latvijā,
nodrošinot tūrisma nozares harmonisku un ilgtspējīgu attīstību. Savukārt 2022. gadā uzstādītais mērķis
ir sekmēt ārvalstu tūristu plūsmu atjaunošanos sasniedzot vismaz 10% pieaugumu, salīdzinājumā ar
2020. gadu, tādējādi veicinot pakalpojumu sniedzēju, kas darbojas GNP reģionā, ekonomisko izaugsmi.
Jāpiemin, ka biedrība sadarbībā ar Līgatnes, Cēsu, Valmieras, Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Kocēnu un
Siguldas pašvaldībām pirms pandēmijas laika posmā no 2016. gada līdz 2019. gadam veiksmīgi katru
gadu sasniedza ārvalstu tūristu pieplūdumu un ārvalstu tūristu pavadīto nakšu skaitu GNP par vismaz
15% gadā.
Projekta ietvaros ir izstrādāts aktivitāšu plāns 2022. gadam, kas ietver Biedrības un Projekta
partneru dalību tūrisma izstādēs un kontaktbiržās ārvalstīs (tostarp virtuāli); sadarbības veidošanu ar
medijiem; publicitāti; mārketinga aktivitātes prioritārajos mērķa tirgos; apmācības biedriem un reģiona
tūrisma uzņēmējiem; iespēju tirgot preces un pakalpojumus e-veikalā un citas aktivitātes, kuru īstenošanā
tiek iesaistītas visas GNP pašvaldības, kuras ir noslēgušas līgumu par sadarbību projektā. Projektā ir
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aicinātas iesaistīties Siguldas, Cēsu un Valmieras pašvaldības un to apvienības. Partnera maksājumu
2022. gada projektā sastāda 4800.00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), nodrošinot Siguldas
pilsētas tūrisma piedāvājuma iekļaušanu projekta aktivitātēs, kā arī papildu 2000.00 EUR (divi tūkstoši
euro, 00 centi), ņemot vērā Siguldas novada paplašināšanos, kā arī to, ka daļa no tūrisma objektiem jau
ir Biedrības biedri.
Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr.678
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas
pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”. Minēto noteikumu 4.punkts noteic, ka noteikumu
ietvaros īstenoto pasākumu mērķis ir veicināt nozaru konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un
ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību, attīstot Latvijas
kā tūrisma, starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisko izstāžu galamērķa
starptautisko konkurētspēju un veicinot vietējo tūrismu prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un
pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).
Tūrisma likuma 8.pants noteic, ka pašvaldība tūrisma jomā: saskaņā ar teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un
precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem
resursiem un kūrortu pakalpojumiem; saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina
tūrisma objektu saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām; piedalās
tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā; veicina kultūrizglītojošo
darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu; veicina un attīsta labvēlīgu vidi
privātai komercdarbībai.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 10.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 2. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 22.
decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 1. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību dalībai projektā “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” un slēgt sadarbības līgumu;
2. nepieciešamos finanšu līdzekļus sadarbības līguma īstenošanai segt no Siguldas novada
pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” budžeta līdzekļiem;
3. par šī lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas
Attīstības aģentūra” direktori Daci Preisu.
4. §
Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu
finansējumam 2022. gadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Atbilstoši 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” (prot. Nr.16, 2.§) 37.punktam, Sporta pārvalde ir saņēmusi pasākumu pieteikumus, kuru norise
plānota 2022. gada janvārī, (turpmāk – Pasākumi):
1. Pasaules kausa posms kamaniņu sportā 3.-9.janvāris, organizators biedrība “Latvijas
Kamaniņu sporta federācija”;
2. Vilciņa kauss kalnu slēpošanā 29.janvāris, organizators biedrība “Sporta klubs Ziemeļpols”;
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3. Tautas slēpojums “Sigulda 2022” 29.janvārī, organizators biedrība “A2”;
4. Siguldas novada atklātais čempionāts novusā 16.janvāris – 20.novembris, organizators
biedrība “Mālpils sporta klubs”.
Lai varētu savlaicīgi noslēgt sadarbības līgumu ar Pasākumu organizatoriem, nepieciešams
Siguldas novada pašvaldības domes lēmums par šo Pasākumu finansējuma iekļaušanu 2022. gada
Siguldas novada pašvaldības budžetā. Pasākumu norises laiki var tikt mainīti, ja pasākumi sakarā ar valstī
noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanas dēļ, vai citu
pamatotu iemeslu dēļ tiek pārcelti.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” (prot. Nr.16, 2. §) 45. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2021.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 3. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 22. decembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 2. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (M. Zīverts), dome
nolemj:
1. atbalstīt finansējuma piešķiršanu sekojošu pasākumu organizēšanai, kuru norise plānota vai
plānots uzsākt 2022. gada janvārī:
1.1. Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, organizators biedrība “Latvijas Kamaniņu sporta
federācija” 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi);
1.2. Vilciņa kauss kalnu slēpošanā, organizators biedrība “Sporta klubs Ziemeļpols” 1000,00
EUR (tūkstotis euro, 00 centi);
1.3. Tautas slēpojums “Sigulda 2022”, organizators biedrība “A2” 1000,00 EUR (tūkstotis
euro, 00 centi);
1.4. Siguldas novada atklātais čempionāts novusā, organizators biedrība “Mālpils sporta
klubs” 1000,00 EUR (tūkstotis euro, 00 centi);
2. Pasākumu organizēšanas finansējumu paredzēt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada
budžetā.
3. Pasākumu norises laiki var tikt mainīti, ja pasākumi sakarā ar valstī noteiktajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanas dēļ, vai citu
pamatotu iemeslu dēļ tiek pārcelti.
Domes sēdei pievienojas deputāte Z. Berdinska, plkst. 15.13. Turpmāk balsošanā piedalās 17 deputāti.
5. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu”
(prot.Nr.7, 11.§) ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
ekspertu grupas (turpmāk – ekspertu grupa) sastāvs.
Saskaņā ar ekspertu grupas nolikuma 6.punktu ekspertu grupas locekļus ievēl amatā un atbrīvo no
amata ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu. Ņemot vērā, ka darba tiesiskās attiecības ar
Siguldas novada pašvaldību ir izbeigusi ekspertu grupas locekle Ināra Krasovska, kā arī ņemot vērā
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ekspertu grupas locekles Vijas Vāveres un ekspertu grupas locekles Zentas Bites iesniegumu par
atbrīvošanu no ekspertu grupas locekļa pienākumu pildīšanas sakarā ar grozījumiem darba līgumā un amata
maiņu, nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā.
Priekšlikums ekspertu grupas sastāvā apstiprināt Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības
pārvaldes vadītāju Aināru Liepiņu, un Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Agri
Bukovski.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta otro daļu, Augu
aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 2.un 3. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības
un sporta komitejas 2021.gada 16.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 4. §), atklāti balsojot ar 17
balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
A. Nalivaiko, U. Mitrevics, 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 26.augusta lēmumā “Par Siguldas novada
pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu”
(prot.Nr.7, 11.§) šādus grozījumus:
1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Ināru Krasovsku;
2. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Viju Vāveri;
3. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Zentu Biti;
4. ievēlēt par komisijas locekli Aināru Liepiņu;
5. ievēlēt par komisijas locekli Agri Bukovski.
6. §
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas precizēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Dome konstatē:
[1] Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu.
[2] Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta pirmais punktu attīstības
programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošana. Minētā likuma 22.pants noteic, ka vietējās pašvaldības
attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, izvērtējot
nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī blakus esošo vietējo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver
pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas
izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas
īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
Vietējās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā iekļauj attīstības projektus, kuru ieviešanas
izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk. Investīciju plānā iekļauj arī tādus attīstības projektus, kurus plānots
īstenot vairākām pašvaldībām kopīgi, ja kopējās projekta izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 66.punktu lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu pieņem
pašvaldības dome, apstiprinot izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa un
sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai
attīstības programmas projektu.
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[3] Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanai Darba
uzdevuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
2020.gada 30.oktobra sēdē (prot.Nr.7, 4.§), pēc kuras šis Darba uzdevuma projekts komisijas uzdevumā
stiprināts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību domēs.
[4] Ar 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.
gadam izstrādes uzsākšanu un Darba uzdevuma grozījumiem” (Nr.6, 1.§) uzsākta dokumenta izstrāde un
veikti grozījumi Darba uzdevumā, mainot izstrādes darba grafiku. Ņemot vērā minēto lēmumu, ir
izstrādāts Attīstības programmas projekts, atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (aktualizēta 2019. gadā) un
Vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei (2021. gada
projekts). Attīstības programmā iekļautais Investīciju plāns tiks pilnveidots un papildināts, ņemot vērā
pašvaldības kārtēja gada budžetu.
[5] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 67.punktu pēc attīstības programmas projekta izstrādes pašvaldības dome
pieņem lēmumu par projekta nodošanu publiskai apspriešanai, nosakot termiņu, kas nav mazāks par
četrām nedēļām, un informē attiecīgo plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību.
Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta publiskās apspriešanas termiņš
noteikts sākot no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim (ieskaitot) un publiskās
apspriešanas sanāksmi organizējot 2021. gada 29. novembrī.
[6] Saņemts Rīgas plānošanas reģiona atzinums (15.11.2021. Nr. 8.1.2/2021/294/N) “Par atzinuma
sniegšanu Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam projektu”, kurā lūdz pilnveidot
Siguldas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam projektu, ņemot vērā kritēriju tabulā
norādītos un šeit augstākminētos komentārus.
[7] Saņemti iedzīvotāju un pašvaldības speciālistu priekšlikumi Siguldas novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam projekta papildināšanai un precizēšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 22. pantu, 2014. gada 14. oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
68. punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā” 6.2. apakšpunktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
21. pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.decembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 5. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 22. decembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.10, 3. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. precizēt Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projektu;
2. paziņojumu par Siguldas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta
precizēšanu, ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

7. §
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Par Metu konkursa “Teritorijas labiekārtojuma izveide Raiņa parkā, Siguldā” žūrijas komisijas,
darba uzdevuma un finansēšanas kārtības un apjoma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Raiņa parka teritorijai Siguldā, ar platību, ko sastāda 7.1521 ha pašvaldībai piederoša zeme un
0.43 ha pašvaldībai iznomāta zeme, paredzēts rīkot Metu konkursu “Teritorijas labiekārtojuma izveide
Raiņa parkā, Siguldā”, (turpmāk – Metu konkurss) lai iegūtu ne tikai mūsdienīgu, modernu, viedu bērnu
rotaļu un atpūtas laukumu un tam piegulošo teritoriju, bet arī pieejamu padarītu visu līdz šim neizmantoto
Raiņa parka mežaino teritoriju. Ar labākā Meta autoru paredzēts slēgt divus pakalpojuma līgumus
(būvprojektēšanas un autoruzraudzības) par vairāku teritorijas labiekārtojuma būvprojektu izstrādi,
nosakot atšķirīgus projektēšanas darbu pabeigšanas termiņus katram projektam. Meta risinājumiem jābūt
tādiem, kurus var izmantot tālākai būvprojektu izstrādei.
2019.gadā apstiprinātajā Siguldas identitātes tematiskajā plānojumā Raiņa parks Siguldā iekļauts
kā Siguldas sabiedriskā centra zonas lielākais un parka ziemeļu daļā arī labiekārtotākais parks. Parks
atrodas Siguldas sabiedriskā centra zonā starp Ausekļa, Parka, Raiņa un Oskara Kalpaka ielām, kas ir ne
tikai pilsētas reprezentatīvā teritorija, bet arī zona, kuru ļoti koncentrēti iespējams apmeklēt un izmantot
aktīvai atpūtai visām iedzīvotāju grupām – ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, senioriem, kā arī tūristiem.
Šeit vēsturiskā apbūve, zaļumvietas un modernā pilsētvide savstarpēji mijiedarbojas. Līdz ar to šajā
rekreācijas zonā labiekārtojuma vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu jāveido gan saskaņā ar
apkārtējo, jau iedibināto vidi, ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu un tradīcijām, gan
ņemot vērā šobrīd pasaules praksē pārbaudītos inovatīvos, ilgtspējīgos un universālai izmantošanai
domātos labiekārtojuma risinājumus un paņēmienus.
Tematiskā plānojuma izstrādes laikā tika organizētas vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un tika
saņemti ierosinājumi attīstīt un modernizēt ne tikai esošo bērnu rotaļu laukuma zonu, bet arī pārējo līdz
šim neizmantoto Raiņa parka mežaino teritoriju, un rēķinoties ar izstrādāto būvprojektu velo pumpu
trasei un skeitparkam. Lai realizācijai saņemtu konkrētajai situācijai visatbilstošāko priekšlikumu,
nepieciešams organizēt Metu konkursu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem
Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, kura 3. nodaļā noteikta Metu konkursa
nolikumā iekļaujamā informācija par meta objektu, metu iesniegšanas termiņiem un kārtību, žūrijas
komisiju un vērtēšanai iesniedzamajiem materiāliem.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2017.gada
28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. un
227.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 16.decembra
sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 5. §) un Finanšu komitejas 2021.gada 22. decembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.10, 4. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Metu konkursa žūrijas komisijas dalībniekus un atbildīgos sekretārus šādā
sastāvā:
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs 1.
Siguldas
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Žūrijas
komisijas
loceklis,
2.
Siguldas
novada
pašvaldības
domes
komisijas
priekšsēdētāja
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa
vietniece
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Žūrijas komisijas locekļi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
Žūrijas komisijas
sekretārs

atbildīgais

Siguldas Attīstības aģentūras direktore Dace
Preisa
Siguldas novada pašvaldības galvenais
arhitekts Ivo Kalvelis
Siguldas novada pašvaldības arhitekte Māra
Steķe
Siguldas novada pašvaldības arhitekte Indra
Reitere
Siguldas Attīstības aģentūras pilsētvides
plānotāja Zane Gatere
Siguldas novada pašvaldības Vides pārvaldības
nodaļas vadītāja Dita Laure
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektors
saimnieciskajos jautājumos Andis Ozoliņš
Siguldas novada pašvaldības Būvniecības
kontroles nodaļas teritorijas plānotāja Zaiga
Jēkabsone
Uzaicināta arhitekte – Ventspils pilsētas
galvenā arhitekte Daiga Dzedone
Uzaicināta arhitekte – sertificēta arhitekte Ilze
Kalvele
Siguldas novada Jauniešu domes pārstāvis –
Niklāvs Kadiķis
Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu
nodaļas vadītāja Inguna Abzalone, Iepirkumu
nodaļas vadītājas vietniece Līga Landsberga

2. apstiprināt Meta Darba uzdevumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
3. apstiprināt godalgu fonda finansējumu šādā apjomā: kopējais godalgu fonds – 18000 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši eiro 00 centi), nosakot:
3.1. pirmās vietas godalgu - 10000 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi);
3.2. otrās vietas godalgu - 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi);
3.3. trešās vietas godalgu - 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 centi);
Noteikt ka pasūtītājs godalgas izmaksā pēc tam, kad Konkursa rezultāti kļuvuši neapstrīdami
Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā, 30 dienu laikā pēc godalgas saņēmēja rēķina
saņemšanas. Godalga tiek pārskaitīta uz Konkursa dalībnieka rēķinā norādīto bankas kontu:
juridiskai personai godalgu pārskaita pilnā apjomā, bet fiziskai personai – ieturot normatīvajos
aktos paredzētos nodokļus;
4. apstiprināt finansējumu būvprojektēšanai un būvdarbiem šādā apjomā:
4.1. maksimālā līguma summa, ko pasūtītājs paredzējis projektēšanai un autoruzraudzībai
50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) bez PVN;
4.2. maksimālā līguma summa, ko pasūtītājs paredzējis būvniecībai (neieskaitot
būvuzraudzības izmaksas), sadalot būvdarbus kārtās, ir 1 500 000 EUR (viens miljons pieci
simti tūkstoši eiro) bez PVN.
8. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības
projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Siguldas novada galvenā prioritāte ir
iedzīvotājs un katra cilvēka labklājība, tai skaitā izglītības un radošās izpausmes iespējas, aktīvs un
veselīgs dzīvesveids.
Augstvērtīgu mūžizglītības pakalpojumu pašvaldība var nodrošināt, iesaistot tā sniegšanā
sabiedrību un nevalstiskās organizācijas. Tas uzlabos pārvaldes institūciju saikni ar iedzīvotājiem un
samazinās sociālās atstumtības risku, kas pēdējos gados ir pieaudzis gados vecāko iedzīvotāju vidū.
Pašvaldībai jārod risinājumi, lai nodrošinātu pieaugušo izglītības pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem visā Siguldas novada administratīvajā teritorijā, saliedētu apvienoto novadu iedzīvotājus,
radītu iedzīvotājiem piederības sajūtu novadam.
Ievērojot minēto un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.2 punktu, kas noteic “pašvaldība
nodrošina pieejamu un kvalitatīvu izglītību savā teritorijā atbilstoši valsts noteiktajiem mērķiem un
personas vajadzībām”, 22.punktu, kas noteic, “pašvaldība īsteno politiku pieaugušo izglītībā un
nodrošina piešķirtā finansējuma sadali un uzraudzību pār finanšu līdzekļu izlietojumu”, 28.punktu, kas
noteic “pašvaldība ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā”,
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir “gādāt par iedzīvotāju izglītību (..)”, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas
noteic, ka tikai dome var “lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un
nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas
4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 3. §) un Finanšu komitejas 2021.gada
22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 5. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics,
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 nolikumu “Siguldas novada pieaugušo
mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums” pielikumā pievienotajā redakcijā.
2. 2022. gadā izsludināt konkursu ne vēlāk kā līdz 15. martam, turpmākajos gados – ne vēlāk kā
līdz iepriekšējā gada 15. novembrim.
9. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Nolikums nometņu projektu atbalstam”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ņemot vērā Siguldas novada izglītības iestāžu un atbalsta biedrību ieteikumus, Izglītības pārvalde
aktualizējusi Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta nolikumu Nr.10/2020 “Siguldas
novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums” (prot. Nr.9, 12. §). Lai šis
nolikums attiektos uz visu jaunizveidoto Siguldas novada teritoriju, nepieciešams apstiprināt nolikumu
jaunā redakcijā.
Ievērojot iepriekš minēto un noteikto likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.un
6.punktā, 21.panta pirmās daļas 23.punktā un Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā un trešās daļas
27.punktā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdes 2021.gada
15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 11. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 22. decembra sēdes
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atzinumu (prot. Nr. 10, 6. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu “Nolikums nometņu projektu
atbalstam” pielikumā pievienotajā redakcijā.
10. §
Par atbalstu projekta “Komanda S!” pieteikuma realizācijai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
2021.gada oktobrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) ir izsludinājusi
projektu konkursu ar mērķi sniegt atbalstu jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī.
Siguldas novada pašvaldība 2021. gada 26. oktobrī iesniedza JSPA izsludinātajā projektu konkursā
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Komanda S!” (turpmāk – Projekts)
pieteikumu . JSPA iesniegto Projektu ir apstiprinājis un finansējums ir piešķirts. Lēmums Nr. 2-23/417.
Projekta “Komanda S!” mērķis ir līdzdalības popularizēšana un veicināšana Siguldas novadā,
iesaistot jauniešus no apvienotā novada pagastiem un ciemiem. Projekta ietvaros paredzēts iepazīties ar
dažādiem līdzdalības veidiem - jauniešu domi, nevalstisko organizāciju darbību, brīvprātīgo darbu,
politisko partiju darbību un līdzdalības iespējām digitālajā vidē. Projekta aktivitātes ietvers apmācības
pasākumu organizēšanā un scenāriju rakstīšanā, digitālo rīku lietošanā, kritiskajā domāšanā un aktivitātes
jauniešu domes dalībnieku saliedēšanai. Projekta noslēgumā tiks veidoti nelieli video par jauniešiem
aktuālām tēmām un organizēts Siguldas novada jauniešu forums.
Projektu paredzēts īstenot no 2021. gada 6. decembra līdz 2022. gada 1. novembrim.
Aktivitātes tiks organizētas, galvenokārt, Siguldas novada Jauniešu domei, kurā apvienojušies
aktīvākie un motivētākie novada jaunieši. Lai popularizētu Jauniešu domes darbību un tajā iesaistītu
jaunus dalībniekus uz aktivitātēm, tiks aicināti arī visi jaunieši no jaunizveidotā Siguldas novada.
Projekta aktivitātēs ir iekļauts:
1) Siguldas jauniešu domes apmācības;
2) Siguldas jauniešu domes iepazīšanās pasākums, jaunu dalībnieku piesaiste un komandas
veidošanas apmācības kopā ar “Piedzīvojuma Gars”;
3) Siguldas jauniešu domes pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm;
4) iepazīšanās un sadarbības veidošana ar nevalstisko organizāciju darbību;
5) pasākumu organizēšanas apmācības ar Juri Milleru;
6) mācības par kritisko domāšana un viltus ziņu ietekmi;
7) apmācības Siguldas jauniešu domei par digitālā tēla veidošanu kopā ar Artūru Medni.
8) konsultācijas par video saturu veidošanu sociālajos tīklos;
9) mājas lapas www.sigulda.lv sadaļas “Jauniešiem” veidošana un informācijas apkopošana;
10) Siguldas jauniešu forums.
Projekta kopējās izmaksas ir 6906,65 (seši tūkstoši deviņi simti seši euro, 65 centi). Projekta
izmaksas 100% apmērā sedz JSPA programma. Finansēšanas nosacījumi paredz, ka JSPA finansējuma
avansa maksājumu 90% apmērā ieskaitīs Siguldas novada pašvaldības norādītajā kontā Valsts kasē un
finansējumu 10% pēc projekta noslēguma atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas ieskaitīs norādītajā
Valsts kases kontā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kā arī ņemot
vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada 15. decembra sēdes atzinumu
12

(prot. Nr.10, 4. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 22. decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 7. §),
atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības projekta “Komanda S!” pieteikuma realizāciju;
2. pilnvarot Jaunrades centra direktori Ilzi Šulti kā atbildīgo par projekta uzraudzību, īstenošanu
un ar projektu realizāciju saistīto dokumentu parakstīšanu no pašvaldība puses;
3. Finanšu pārvalde projektam paredzēto līdzfinansējumu 6 906,65 euro apmērā iekļaut Siguldas
novada Jaunrades centra 2022. gada budžetā.
11. §
Par dalību inovāciju platformas DEMOLA Latvija projektu konkursā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada kultūras centrs sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku iesniedza priekšlikumu
inovāciju platformai DEMOLA Latvia, kas atrodas Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas
Universitātes paspārnē un apvieno Latvijas un starptautisko studentus un vadošos Latvijas zīmolus, ar
vēlmi, lai Demola komanda izstrādā un ievieš novatoriskus risinājumus Siguldas novada kultūras centra
un Siguldas novada bibliotēkas sniegtajam izaicinājumam, apvienojot kompetences no dažādām jomām
un strādājot ciešā sadarbībā ar Siguldas novada kultūras centru un Siguldas novada bibliotēku sniegtās
situācijas risināšanai.
Programmas ietvaros uzņēmumi un organizācijas varēja iesniegt risināšanai savus izaicinājumus
vai problēmsituāciju. Tiek veidotas starpdisciplināras, starptautiskas komandas no labākajiem Latvijas
studentiem, kas 12 nedēļu laikā izstrādā piedāvāto izaicinājumu/problēmsituāciju risinājumus,
izmantojot dizaina domāšanas metodi un aktīvu iestādes līdzdalību un iespēju ietekmēt gala risinājumu.
Ir saņemts apstiprinājums, ka projektu konkursa ietvaros ar Siguldas novada kultūras centra
piedāvāto izaicinājumu ir gatavi strādāt dažādu augstskolu studenti kopā ar Latvijas vadošiem
uzņēmumiem. Dalībai konkursā ir jāsniedz līdzfinansējums dalības maksas veidā 1 500 eiro apmērā, lai
komandai nodrošinātu mentoru, budžetu prototipēšanai un fasilitatora vadību. Ja risinājums Kultūras
centru un bibliotēku apmierinās, tad šo risinājumu varēs iegādāties no studentiem un ieviest to reālajā
dzīvē.
Plānots, ka Sadarbības ietvaros Demola komandas sniegtā satura izstrāde izaicinājumam – jauniešiem
draudzīga bibliotēka, paplašinās Kultūras centra un Bibliotēkas darbiniekiem pieredzi, zināšanas
darbam ar plašāku un diferencētu mērķauditoriju. Tā ir vērtīga iespēja pozicionēt Siguldas novada pašvaldību
kā labu darba devēju un uz inovācijām vērstu pašvaldību.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Bibliotēku likuma 15. pantu, 17.panta pirmo,
otro un astoto daļu, 29.panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 15.decembra atzinumu (prot. Nr.10, 8. §) un Finanšu komitejas 2021.gada
22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 8. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada Kultūras centra dalību DEMOLA Latvija projektu konkursā, sedzot
dalības maksu 1 500,00 eiro (viens tūkstotis 500 eiro, 00 centi) apmērā;
2. Siguldas novada Kultūras centram plānot finansējumu iestādes budžeta ietvaros;
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3. pilnvarot Siguldas novada Kultūras centra direktori Jolantu Borīti pārstāvēt Siguldas novada
pašvaldību dalībai projektā, tajā skaitā slēgt līgumus par dalību projektā.
12. §
Par maksas cenrāža apstiprināšanu telpu nomai Jaunsardzes centra mācību semināra norisei
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 24.novembrī saņemts Jaunsardzes
centra (turpmāk – centrs) iesniegums (reģ. Nr. A-8.2.4/1/2061), kurā informē, ka Jaunsardzes centrs no
2022. gada 2. janvāra līdz 2022. gada 15. janvārim plāno organizēt Jaunsardzes centra darbinieku un
karavīru mācību semināru, kura sekmīgai norisei nepieciešama noteikta infrastruktūra, kas ietver mācību
telpas, izmitināšanas telpas un apvidus praktisko nodarbību vadībai. Šī sakarā centrs, balstoties un
iepriekšējo pieredzi un labo sadarbību ar vēsturisko Mālpils novada domi, lūdz izvērtēt iespēju iznomāt
Jaunsardzes centram slēgtās Mālpils profesionālās vidusskolas telpas minētajos termiņos.
Saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 7.punktā noteikto, ka šo noteikumu 2. nodaļas normas, izņemot šo noteikumu
12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, nepiemēro, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums,
iznomā publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai. Noteikumu 69.punkts noteic, ka ja nomas objektu,
kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai vai tās iestādei (..), nomas maksu nosaka tā, lai
pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.
Lai varētu nodrošināt telpu iznomāšanu Jaunsardzes centram ir nepieciešams telpām apstiprināt
nomas maksu. Telpu nomai maksas aprēķins noteikts atbilstoši Mālpils novada pašvaldības dome
2020.gada 29. jūlijā apstiprinātajam izcenojumam telpu nomai Jaunsardzes centra semināra norisei
pašvaldības īpašumos Pils ielā 10, 12 un 14, Mālpilī.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 22.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada 15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10,
5. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 9. §), atklāti balsojot ar
17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt cenrādi pielikumā pievienotajā redakcijā telpu nomai Jaunsardzes centra mācību
semināra norisei pašvaldības īpašumos – Siguldas novada Mālpils pagasta Dienesta viesnīcā Pils
ielā 10 un Siguldas novada Mālpils pagasta Mālpils Profesionālās vidusskolas telpās Pils ielā 14;
2. Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes vadītājam Agrim Bukovskim nodrošināt nomas
līguma sagatavošanu un noslēgtā līguma izpildes kontroli.

13. §
Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 56/2021
“Siguldas novada Kultūras centra nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
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Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 1.§), kas nosaka jauno Siguldas
novada pašvaldības struktūru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojot bijušo Siguldas
novada, Mālpils novada, Inčukalna novada un Krimuldas novada pašvaldību. 2021.gada 12.augustā ar
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.6, 66.§) apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” nolikums. Nolikuma 6. punkts nosaka Kultūras centra sastāvā
esošās struktūrvienības. Lai efektīvāk nodrošinātu struktūrvienības mērķu sasniegšanu, nepieciešams
veikt izmaiņas struktūrā, nosakot Anšlava Eglīša ekspozīciju kā patstāvīgu struktūrvienību ar tās
vadītāju. Vienlaicīgi ar šiem grozījumiem nepieciešams precizēt nolikuma 17.11.apakšpunktu, paredzot,
ka Kultūras centra direktors 17.11.apakšpunkta ietvaros saskaņā ar pašvaldībā noteikto kārtību slēdz
līgumus par vides objektu, ekspozīciju nomu Kultūras centra apstiprinātā budžeta ietvaros.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Kultūras institūciju likuma 13.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas
2021.gada 15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 2. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z.
Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U.
Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta nolikumā Nr.56/2021
“Siguldas novada Kultūras centra nolikums” šādus grozījumus:
1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Kultūras centra sastāvā ir šādas struktūrvienības:
6.1. Siguldas pagasta Kultūras nams;
6.2. Mores Tautas nams;
6.3. Allažu Tautas nams;
6.4. Mālpils Kultūras centrs ar struktūrvienību: 6.4.1. “Skulmju dzimtas mājas” ekspozīcija;
6.5. Lēdurgas Kultūras nams;
6.6. Krimuldas Tautas nams:
6.7 Anšlava Eglīša ekspozīcija;
6.8. Inčukalna Tautas nams.”
2. izteikt 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā “12.6. Krimuldas Tautas nams – nodrošina kultūras
mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, kultūras dzīves norišu daudzveidību un
pieejamību Raganā”;
3. papildināt ar 12.8. punktu šādā redakcijā “12.8. Anšlava Eglīša ekspozīcija nodrošina
kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, kultūras dzīves norišu pieejamību
Inciemā”;
4. papildināt 17.11.apakšpunktu aiz vārdiem “cita veida” vārdus iekavās “(t.s. nomas līgumus
par vides objektu nomu)”.
14. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2021.gada 15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 7. §), atklāti balsojot ar
17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
A. Nalivaiko, U. Mitrevics, 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 interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” pielikumā pievienotajā
redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
15. §
Par Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembrī apstiprināto saistošo
noteikumu Nr. 37 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību” 2.punktu, kas noteic, ka Siguldas novada interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu, likuma “Par pašvaldībām”
61.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2021. gada
15.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10. 6. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, 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 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Sandra Tukiša, Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
1.2. komisijas locekļi:
1.2.1. Inese Zlaugotne, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, mūžizglītības iniciatīvas
“Lielo ģimnāzija” koordinatore;
1.2.2. Madara Akmentiņa, Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes sporta darba
organizatore;
1.2.3. Līvija Mukāne, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības
projektu vadītāja;
1.2.4. Sandra Ķirule, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās
ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos.
2. atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 12. septembra lēmumu “Par
Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas jauna sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.12, 25. §);
3. noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā 2021. gada 22. decembrī apstiprinātie
saistošie noteikumi Nr. 37 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību”.
16. §
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Par precizēto deleģēšanas līgumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības, turpmāk – pašvaldība, dome 2021. gada 2. decembrī pieņēma
lēmumu (prot. Nr. 13, 26. §), turpmāk – lēmums:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu” (prot. Nr. 10, 36. §) šādus grozījumus:
−
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”;
−
izteikt deleģēšanas līgumu lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. precizēto deleģēšanas līguma projektu nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai. 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.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums pirms tā
parakstīšanas atkārtoti tika nosūtīts saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
turpmāk – ministrija. Ministrija ar 2021. gada 8. decembra vēstuli Nr. 1-132/10633 “Par precizēto
deleģēšanas līguma projektu ar biedrību “Sporta un interešu klubs “RO”“ informē, ka saskaņo līguma
projektu ar nosacījumu, ka pašvaldība pārskata un precizē līguma projekta 1.2.punktu, 2.6.2.apakšpunktu
un 3.sadaļu. Vienlaicīgi vēstulē lūgts informēt ministriju par veiktajiem precizējumiem, nosūtot
ministrijai noslēgtā deleģēšanas līguma kopiju.
Ņemot vērā ministrijas norādes, Juridiskā pārvalde deleģējuma līgumā veikusi šādus precizējumus:
−
svītrots līguma 1.2.punkts, jo biedrības darbības uzraudzības kārtību regulē līguma 7.sadaļa;
−
papildināts līguma 2.6.2.apakšpunkts un attiecīgi līguma 5.sadaļa ar 5.8.punktu, ievērojot
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. panta 6. punktā noteikto. Proti, līguma noteikumi
papildināti ar kārtību kādā tiek nodrošināta papildus finanšu līdzekļu un resursu piešķiršana
Uzdevuma izpildes ietvaros;
−
precizēta 3. sadaļa, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. panta 4. punktu, proti,
svītrots, Līguma 3.3.punkts, jo likums neprasa speciāli līgumā atrunāt strīdu risināšanas
kārtību saistībām, kuras risināmas bez pašvaldības līdzdalības.
Veiktie precizējumi nemaina līguma priekšmeta būtību. Par veiktajiem precizējumiem ministrija
ir informēta, nosūtot ministrijai precizētā līguma kopiju.
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 22. decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 10. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – 1 (I. Stupele), dome nolemj:
atbalstīt precizēto deleģējuma līguma redakciju.
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17. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzēšanu fiziskām personām, kurām ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, dome
konstatē:
1. Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Siguldas novada
pašvaldība veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences
ietvaros.
2. Maksātnespējas likuma 73.panta pirmā daļa nosaka, ka kreditoru prasījumi pret parādnieku
iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts
par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Šī panta otrajā daļā noteikts, ja kreditors
nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret
parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz
dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.
3. Maksātnespējas likuma 141.panta pirmajā prim daļā noteikts, ka pēc šā likuma 73.panta otrajā daļā
minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē
kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas
procesa ietvaros, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164.panta pirmajā
daļā minētajā gadījumā.
4. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis fiziskās personas
saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā
norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību
piedziņu tiek izbeigtas.
5. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no
atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā pieņem tiesa,
pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, saskaņā ar ierakstiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā,
dome konstatē, ka maksātnespējas process ir izbeigts zemāk minētajām personām, kā arī tiesa ir
pieņēmusi lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas
saistību dzēšanas plānā, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru:
1.
Saskaņā ar 03.07.2017. Ogres rajona tiesas spriedumu [M.K.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratori iecelta Ieva Ļeņova. 15.08.2017. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr.4.-30/1991.
Saskaņā ar 2020.gada 27.oktobra Zemgales rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C24102917, [M.K.] ir
veicis norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2017.gada 31.augusta saistību dzēšanas plānu, līdz ar to
izbeigta [M.K.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību
dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[M.K.] atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma
naudas par periodu no 2009.–2010.gadam 139,91 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi euro
91 cents) apmērā (pamatparāds 54,11 EUR, nokavējuma nauda 85,80 EUR).
2.
Saskaņā ar 06.08.2019. Rīgas rajona tiesas spriedumu [S.S.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
18

3.

4.

5.

6.

administratori iecelta Alesja Avanesova. 05.09.2019. Siguldas novada pašvaldība iesniedza
kreditoru prasījumu Nr 4.3-8/2362.
Saskaņā ar 2021. gada 8. jūlija Rīgas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C33437019, [S.S.] ir veikusi
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2020. gada 13. janvāra saistību dzēšanas plānu, līdz ar to
izbeigta [S.S.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību
dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[S.S.] atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma
naudas par periodu no 2015.-2019.gadam 63,70 EUR (sešdesmit trīs euro 70 centi) apmērā
(pamatparāds 42,28 EUR, nokavējuma nauda 21,42 EUR).
Saskaņā ar 07.09.2018. Vidzemes rajona tiesas spriedumu [I.P.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratoru iecelts Edijs Jansons. 04.10.2018. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr 4.3-8/2671.
Saskaņā ar 2021.gada 7.janvāra Vidzemes rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C71238618, [I.P.] ir
veikusi norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2018.gada 6.novembra saistību dzēšanas plānu, līdz ar
to izbeigta [I.P.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību
dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[I.P.] atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma
naudas par periodu no 2010.–2013.gadam 494,89 EUR (četri simti deviņdesmit četri euro 89 centi)
apmērā (pamatparāds 250,19 EUR, nokavējuma nauda 244,70 EUR).
Saskaņā ar 12.12.2018. Rīgas rajona tiesas spriedumu [H.M.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratoru iecelts Jānis Balodis. 31.01.2019. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr.4.3-8/278.
Saskaņā ar 2021. gada 1. aprīļa Rīgas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C33602618, [H.M.] ir veicis
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2019. gada 29. marta saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[H.M.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[H.M.] atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma
naudas par 2013. gadu 62,25 EUR (sešdesmit divi euro 25 centi) apmērā (pamatparāds 35,01 EUR,
nokavējuma nauda 27,24 EUR).
Saskaņā ar 26.03.2019. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu [N.S.], personas
kods [..], pasludināts maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par
maksātnespējas procesa administratori iecelta Inga Medvecka. 26.04.2019. Siguldas novada
pašvaldība iesniedza kreditoru prasījumu Nr.4.3-8/1113.
Saskaņā ar 2021. gada 24. septembra Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu lietā
Nr.C29304619, [N.S.] ir veicis norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2019. gada 20. augusta saistību
dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta [N.S.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām
atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas
process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[N.S.] atlikušās saistības, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītās kavējuma
naudas par periodu no 2013.–2018. gadam 632,08 EUR (seši simti trīsdesmit divi euro 8 centi)
apmērā (pamatparāds 422,76 EUR, nokavējuma nauda 209,32 EUR).
Saskaņā ar 14.02.2019. Rēzeknes tiesas spriedumu [S.P.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
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7.

8.

administratoru iecelts Alvis Marga. 14.03.2019. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr.4.3-8/622.
Saskaņā ar 2020. gada 22. jūlija Rēzeknes tiesas lēmumu lietā Nr.C26072519, [S.P.] ir veikusi
norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2019.gada 3.jūnija saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta
[S.P.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā
norādītajām saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[S.P.] atlikušās saistības, tai skaitā neizpildītās saistības par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
ar to saistīto kavējuma naudu par periodu no 2007.-2009.gadam 24,12 EUR (divdesmit četri euro
12 centi) apmērā (pamatparāds 10,86 EUR, nokavējuma nauda 13,26 EUR).
Saskaņā ar 20.10.2017. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu [V.Ū.], personas
kods [..], pasludināts maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par
maksātnespējas procesa administratoru iecelts Dzintars Risters. 24.01.2018. Siguldas novada
pašvaldība iesniedza kreditoru prasījumu Nr.4-32-8/227. Iesniegtais kreditora prasījums ir neatzīts.
Saskaņā ar 2021.gada 18.jūnija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu lietā
Nr.C30633617, [V.Ū.] ir veicis norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar 2017.gada 19.decembra
saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta [V.Ū.] saistību dzēšanas procedūra, persona atbrīvota
no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām un izbeigts personas
maksātnespējas process, kā arī dzēšamas bankrota procedūras laikā nepieteiktās saistības.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[V.Ū.] atlikušās saistības, tai skaitā neizpildītās saistības par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
un ar to saistīto kavējuma naudu par periodu no 2009.–2010.gadam 182,31 EUR (viens simts
astoņdesmit divi euro 31 cents) apmērā (pamatparāds 85,04 EUR, nokavējuma nauda 97,27 EUR).
Saskaņā ar 09.05.2018. Zemgales rajona tiesas spriedumu [J.S.], personas kods [..], pasludināts
maksātnespējas process. Atbilstoši Maksātnespējas reģistra datiem par maksātnespējas procesa
administratoru iecelts Rinalds Auziņš. 30.07.2018. Siguldas novada pašvaldība iesniedza kreditoru
prasījumu Nr.4.3-8/2008. Iesniegtais kreditora prasījums ir neatzīts.
Saskaņā ar 2020. gada 15. oktobra Zemgales rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C73322318, [J.S.] ir
veicis norēķinus ar kreditoriem saskaņā ar saistību dzēšanas plānu, līdz ar to izbeigta [J.S.] saistību
dzēšanas procedūra, persona atbrīvota no visām atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām
saistībām un izbeigts personas maksātnespējas process, kā arī dzēšamas bankrota procedūras laikā
nepieteiktās saistības.
Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka dzēšamas visas saistību dzēšanas plānā norādītās
[J.S.] atlikušās saistības, tai skaitā neizpildītās saistības par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
ar to saistīto kavējuma naudu par periodu no 2010.–2012.gadam 174,04 EUR (viens simts
septiņdesmit četri euro 4 centi) apmērā (pamatparāds 88,38 EUR, nokavējuma nauda 85,66 EUR).

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo, otro daļu,
141.panta pirmo prim daļu, 164.panta pirmo un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 22. decembra sēdes atzinumu
(prot. Nr.10, 11. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu augstāk minētajām personām kopsummā 1 773,30 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit trīs euro, 30 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāda
summa 988,63 EUR, nokavējuma nauda 784,67 EUR.
18. §
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Siguldas novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu, nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājiem — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests
vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome konstatē, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” (turpmāk tekstā - Izdevums) publicētas ziņas par šādu juridisko personu izslēgšanu
no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:
1. 27.05.2021. Izdevumā publicēta ziņa par SIA VG Čiekurs, reģ.nr. 54103044961, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 17.08.2021. neviena Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi Reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2021. gada 17. augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/84415, ar kuru nolemts
izslēgt SIA VG Čiekurs, reģ.nr. 54103044961, no komercreģistra.
2. SIA AIFRA, reģ.Nr. 40003689816, 24.03.2010. pasludināts maksātnespējas process.
Saskaņā ar 30.08.2011.(lēmums 04.08.2011.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
AIFRA, reģ.Nr. 40003689816, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums – pabeigta bankrota
procedūra).
2011.gada 30.augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/107967, ar kuru nolemts
izslēgt SIA AIFRA, reģ.Nr. 40003689816, no komercreģistra.
3. 26.08.2021. Izdevumā publicēta ziņa par SIA ARP Mežs, reģ.Nr. 44103068690, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 07.10.2021. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2021. gada 7. oktobrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/101958, ar kuru nolemts
izslēgt SIA ARP Mežs, reģ.Nr. 44103068690, no komercreģistra.
4. SIA ASPECTUS, reģ.Nr. 40003866567, 31.08.2015. pasludināts maksātnespējas process.
Saskaņā ar 20.01.2016.(lēmums 19.01.2016.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
ASPECTUS, reģ.Nr. 40003866567, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums – ziņojumā par
parādnieka mantas neesamību izteikts priekšlikums izbeigt maksātnespējas procesu un nav panākta
vienošanās par maksātnespējas procesa finansēšanas avotu).
2016. gada 25. janvārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 6-12/12887, ar kuru nolemts
izslēgt SIA ASPECTUS, reģ.Nr. 40003866567, no komercreģistra.
5. 28.05.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA Celtnieks Tev, reģ.Nr. 40003868801, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
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Līdz 03.07.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2018. gada 3. jūlijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/105738, ar kuru nolemts
izslēgt SIA Celtnieks Tev, reģ.Nr. 40003868801, no komercreģistra.
6. 20.10.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA CON BRIO BALTIC, reģ.Nr. 40003693972,
darbības izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena
mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora
iecelšanu. Līdz 16.12.2016. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi
reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas
process.
2016. gada 16. decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/220813, ar kuru
nolemts izslēgt SIA CON BRIO BALTIC, reģ.Nr. 40003693972, no komercreģistra.
7. SIA GS Nekustamie Īpašumi, reģ.Nr. 40003673961, 10.11.2008. pasludināts maksātnespējas
process.
Saskaņā ar 27.06.2015.(lēmums 27.06.2015.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
GS Nekustamie Īpašumi, reģ.Nr. 40003673961, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums –
pabeigta bankrota procedūra).
2015. gada 14. jūlijā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 6-12/133179, ar kuru nolemts
izslēgt SIA GS Nekustamie Īpašumi, reģ.Nr. 40003673961, no komercreģistra.
8. 29.12.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA SAKSS RĪGA, reģ.Nr. 40003303139, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 03.11.2020. neviena Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi Reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu, un Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2020. gada 3. novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/110055, ar kuru
nolemts izslēgt SIA SAKSS RĪGA, reģ.Nr. 40003303139, no komercreģistra.
9. SIA REMA KOKAUDZĒTAVAS, reģ.Nr. 40003495331, 11.01.2016. pasludināts maksātnespējas
process.
Saskaņā ar 28.03.2017.(lēmums 27.03.2017.)ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
REMA KOKAUDZĒTAVAS, reģ.Nr. 40003495331, ir izbeigts maksātnespējas process
(pamatojums – izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns).
2017. gada 12. aprīlī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 6-12/52451, ar kuru nolemts
izslēgt SIA REMA KOKAUDZĒTAVAS, reģ.Nr. 40003495331, no komercreģistra.
10. 04.11.2020. Izdevumā publicēta ziņa par kooperatīvās sabiedrības RAŽOTĀJI, reģ.Nr.
46603001477, darbības izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās
personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu
par likvidatora iecelšanu. Līdz 10.12.2020. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav
iesniegusi reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts
maksātnespējas process.
2020. gada 10. decembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-5/125140, ar kuru nolemts
izslēgt kooperatīvo sabiedrību RAŽOTĀJI, reģ.Nr. 46603001477, no komercreģistra.
11. 19.06.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA OMĪTE, reģ.Nr. 54102004961, darbības izbeigšanu.
Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc
publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Līdz
01.08.2017. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram pieteikumu
par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2017. gada 1. augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 18-10/106377, ar kuru
nolemts izslēgt SIA OMĪTE, reģ.Nr. 54102004961, no komercreģistra.
12. SIA EKOTEKS, reģ.Nr. 40003252788, 13.08.2013. pasludināts maksātnespējas process.
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Saskaņā ar 21.01.2020.(lēmums 20.01.2020.)ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
EKOTEKS, reģ.Nr. 40003252788, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums – ziņojumā par
parādnieka mantas neesamību izteikts priekšlikums izbeigt maksātnespējas procesu un nav panākta
vienošanās par maksātnespējas procesa finansēšanas avotu).
2020. gada 12. februārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 6-12/16857, ar kuru nolemts
izslēgt SIA EKOTEKS, reģ.Nr. 40003252788, no komercreģistra.
13. 09.07.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA Land Market, reģ.Nr. 40003827678, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 14.01.2019. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2019. gada 14. janvārī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/5305, ar kuru nolemts
izslēgt SIA Land Market, reģ.Nr. 40003827678, no komercreģistra.
14. 20.11.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA LATVIJAS AEROKLUBS, reģ.Nr. 40003323243,
darbības izbeigšanu pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.08.2015. lēmumu Nr.8.72.2/L32308, izmaiņas amatpersonu sastāvā. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā
ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei
pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
2015. gada 16. novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/205052, ar kuru
nolemts izslēgt SIA LATVIJAS AEROKLUBS, reģ.Nr. 40003323243, no komercreģistra.
15. SIA LAUMA KOKS, reģ.Nr. 40103002584, 05.08.2014. pasludināts maksātnespējas process.
Saskaņā ar 20.11.2020.(lēmums 19.11.2020.)ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
LAUMA KOKS, reģ.Nr. 40103002584, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums – izpildīts
kreditoru prasījumu segšanas plāns).
2020.gada 26.novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/117421, ar kuru
nolemts izslēgt SIA LAUMA KOKS, reģ.Nr. 40103002584, no komercreģistra.
16. 03.02.2010. Izdevumā publicēta ziņa par SIA MEGASTOCK, reģ.Nr. 41203010892, darbības
izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša
laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
Līdz 03.03.2010. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav iesniegusi reģistram
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
2010. gada 10. septembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.19-8-115181, ar kuru
nolemts izslēgt SIA MEGASTOCK, reģ.Nr. 41203010892, no komercreģistra.
17. 25.09.2015. Izdevumā publicēta ziņa par SIA WILLIAM VERRY LATVIA, reģ.Nr.
40003695969, darbības izbeigšanu. Vienlaikus tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās
personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu
par likvidatora iecelšanu. Līdz 12.11.2018. neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona nav
iesniegusi reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts
maksātnespējas process.
2018. gada 12. novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/167940, ar kuru
nolemts izslēgt SIA WILLIAM VERRY LATVIA, reģ.Nr. 40003695969, no komercreģistra.
18. 10.08.2011. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegts komercsabiedrības SIA RO-ČI,
reģ.Nr. 40003886652, par komercsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra.
2011. gada 15. augustā ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/85778/1, ar kuru
nolemts izslēgt SIA RO-ČI, reģ.Nr. 40003886652, no komercreģistra.
19. 13.05.2014. SIA TROLL Sigulda, reģ.nr. 40003280226, pasludināts maksātnespējas process.
22.09.2014.pašvaldība kā kreditors pieteikusi kreditora prasījumu Nr.4.-30/2725.
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Saskaņā ar 08.10.2020.(lēmums 07.10.2020.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
TROLL Sigulda, reģ.nr. 40003280226, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums – izpildīts
kreditoru prasījuma segšanas plāns).
2020. gada 11. novembrī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr.6-12/112027, ar kuru
nolemts izslēgt SIA TROLL Sigulda, reģ.nr. 40003280226, no komercreģistra.
20. 09.02.2017. SIA NPK TERMINĀLIS, reģ.nr. 40003834311, pasludināts maksātnespējas process.
10.03.2017.pašvaldība kā kreditors pieteikusi kreditora prasījumu Nr.4.-30/646.
Saskaņā ar 15.03.2021. (lēmums 12.03.2021.) ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, SIA
NPK TERMINĀLIS, reģ.nr. 40003834311, ir izbeigts maksātnespējas process (pamatojums –
izpildīts kreditoru prasījuma segšanas plāns).
2021. gada 6. aprīlī ir pieņemts LR Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 6-12/37215, ar kuru nolemts
izslēgt SIA NPK TERMINĀLIS, reģ.nr. 40003834311, no komercreģistra.
Iepazīstoties un pārbaudot lietas apstākļus, dome secina, ka minētās juridiskās personas nekustamā
īpašuma nodokļu parāds ir dzēšams.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 22. decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 12. §), atklāti
balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Dzēst neatgūto nekustamā īpašuma nodokļa parādu uz 15.12.2021., kā arī ar to saistīto nokavējuma
naudu:
1.1.
SIA VG Čiekurs (reģ. Nr. 54103044961) 343,40 EUR (trīs simti četrdesmit trīs euro un 40
centi) apmērā (pamatparāds 233,78 EUR un nokavējuma nauda 109,62 EUR),
1.2.
SIA AIFRA (reģ. Nr. 40003689816) 56,64 EUR (piecdesmit seši euro un 64 centi) apmērā
(pamatparāds 28,32 EUR un nokavējuma nauda 28,32 EUR),
1.3.
SIA ARP Mežs (reģ.Nr. 44103068690) 52,54 EUR (piecdesmit divi euro un 54 centi) apmērā
(pamatparāds 37,53 EUR, nokavējuma nauda 15,01 EUR),
1.4.
SIA ASPECTUS (reģ.Nr. 40003866567) 69,69 EUR (sešdesmit deviņi euro un 69 centi)
apmērā (pamatparāds 49,78 EUR, nokavējuma nauda 19,91 EUR),
1.5.
SIA Celtnieks Tev (reģ.Nr. 40003868801) 3926,60 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit
seši euro un 60 centi) apmērā (pamatparāds 1963,38 EUR, nokavējuma nauda 1963,22 EUR),
1.6.
SIA CON BRIO BALTIC (reģ.Nr. 40003693972) 243,47 EUR (divi simti četrdesmit trīs euro
un 47 centi) apmērā (pamatparāds 121,74 EUR, nokavējuma 121,73 EUR),
1.7.
SIA GS Nekustamie Īpašumi (reģ.Nr. 400036739610) 339,44 EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi
euro un 44 centi) apmērā (pamatparāds 154,99 EUR, nokavējuma nauda 184,45 EUR),
1.8.
SIA SAKSS RĪGA (reģ.Nr. 40003303139) 14298,88 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti
deviņdesmit astoņi euro un 88 centi) apmērā (pamatparāds 7160,39 EUR, nokavējuma nauda
7138,49 EUR),
1.9.
SIA REMA KOKAUDZĒTAVAS (reģ.Nr. 40003495331) 1141,23 EUR (viens tūkstotis viens
simts četrdesmit viens euro un 23 centi) apmērā (pamatparāds 577,24 EUR, nokavējuma nauda
563,99 EUR),
1.10. kooperatīvās sabiedrības RAŽOTĀJI (reģ.Nr. 46603001477) 483,81 EUR (četri simti
astoņdesmit trīs euro un 81 cents) apmērā (pamatparāds 221,25 EUR, nokavējuma nauda
262,56 EUR)
1.11. SIA OMĪTE (reģ.Nr. 54102004961) 168,12 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro un 12
centi) apmērā (pamatparāds 84,06 EUR, nokavējuma nauda 84,06 EUR,
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1.12. SIA EKOTEKS (reģ.Nr. 40003252788) 112,10 EUR (viens simts divpadsmit euro un 10 centi)
apmērā (pamatparāds 70,40 EUR, nokavējuma nauda 41,70 EUR),
1.13. SIA Land Market (reģ.Nr. 40003827678) 97,27 EUR (deviņdesmit septiņi euro un 27 centi)
apmērā (pamatparāds 4,97 EUR, nokavējuma nauda 92,30 EUR),
1.14. SIA LATVIJAS AEROKLUBS (reģ.Nr. 40003323243) 44,97 EUR (četrdesmit četri euro un
97 centi) apmērā (pamatparāds 27,70 EUR, nokavējuma nauda 17,27 EUR),
1.15. SIA LAUMA KOKS (reģ.Nr. 40103002584) 20810,72 EUR (divdesmit tūkstoši astoņi simti
desmit euro un 72 centi) apmērā (pamatparāds 11422,61 EUR, nokavējuma nauda 9388,11
EUR),
1.16. SIA MEGASTOCK (reģ.Nr. 41203010892) 28,62 EUR (divdesmit astoņi euro un 62 centi)
apmērā (pamatparāds 14,31 EUR, nokavējuma nauda 14,31 EUR),
1.17. SIA WILLIAM VERRY LATVIA (reģ.Nr. 40003695969) 44,90 EUR (četrdesmit četri euro
un 90 centi) apmērā (pamatparāds 22,45 EUR, nokavējuma nauda 22,45 EUR),
1.18. SIA RO-ČI (reģ.Nr. 40003886652) 60,48 EUR (sešdesmit euro un 48 centi) apmērā
(pamatparāds 30,24 EUR, nokavējuma nauda 30,24 EUR),
1.19. SIA TROLL Sigulda (reģ.nr. 40003280226) 1982,02 EUR (viens tūkstotis deviņi simti
astoņdesmit divi euro un 2 centi) apmērā (pamatparāds 1741,26 EUR, nokavējuma nauda
240,76 EUR),
1.20. SIA NPK TERMINĀLIS (reģ.nr. 40003834311) 2728,13 EUR (divi tūkstoši septiņi simti
divdesmit astoņi euro un 13 centi) apmērā (pamatparāds 2223,27 EUR, nokavējuma nauda uz
504,86 EUR).
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi
ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka
par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
3. Publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
19. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu Siguldas novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros. Izskatot nekustamā īpašuma nodokļa administratores ziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, personām, kuru kopējā parāda summa nepārsniedz 15,00
EUR, pamatparāda summa ir vecāka par 3 gadiem, un personai iepriekš nav uzsākts parāda piedziņas
process, dome konstatē:
1. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā
panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
2. Saskaņā ar 25.panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1 daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1
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daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus
maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15,00 EUR.
3. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai
attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kā ari ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10,
13. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R.
Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E.
Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 893,86 EUR (astoņi simti deviņdesmit trīs euro
86 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāda summa 496,87 EUR, nokavējuma nauda 396,99 EUR,
saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina
palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudu.
3. Publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
20. §
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu un Siguldas novada
pašvaldības domes Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. augusta iekšējiem noteikumiem
Nr.2/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Siguldas pašvaldībā” (Prot. Nr. 6,
89.§) 3.1. – 3.18.punktu, Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratore veic nekustamā īpašuma
nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu – nodokļu
parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Minētā
likuma 25.panta 3.daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 33.panta pirmo daļu, ja kāds no
administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskās personas nāve u.c.), iestāde vai tiesa var
aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.
LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments lietā Nr. A42485408 SKA594/2009 norādīja, ka piemērojot APL 33.panta pirmo daļu – administratīvais process tiek apturēts, un
mirusī fiziskā persona tiek aizstāta ar tiesību pārņēmēju. Mantojumā ietilpstošo tiesību pārņemšana
notiek ar mantojuma pieņemšanu (Civillikuma 701.pants).
No augstāk minētā izriet, ka piedziņas darbības mirušai personai tiek apturētas līdz ar miršanas
brīdi un kad ir noskaidrots mantinieks, šo personu aizstāj ar viņa tiesību pārņēmēju.
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Dome konstatē, ka pielikumā minētās personas – nodokļu maksātāji ir miruši, personām uz
lēmuma pieņemšanas brīdi nav reģistrēti nekustamie īpašumi Siguldas novada zemesgrāmatās, attiecīgi
Siguldas novada pašvaldība šīm personām nav pieteikusi kreditora prasījumus – nav bijis sludinājums
par mantojuma atklāšanos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
izsludināta mantojuma atklāšanās, bet saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otro daļu
nodokļa parāds mantiniekiem nav pārcelts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome secina, ka pielikumā minētajām personām nodokļu parādus
nav iespējams piedzīt no mantiniekiem, kā arī mantojuma atstājējs, kuram ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds, nav savlaicīgi aizstāts ar tiesību pārņēmēju, kā rezultātā nekustamā īpašuma nodokļa parāds un
nokavējuma nauda pielikumā minētajai personai, ir objektīvi neatgūstami un ir jādzēš.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 14. §), atklāti
balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 4 887,69 EUR un ar to saistīto nokavējuma
naudu 3 926,03 EUR, kopsummā 8 813,72 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro
un 72 centi) saskaņā ar pievienoto pielikumu.
2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa
parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo
nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
21. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 42.§) ir apstiprināts Siguldas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvs.
2021. gada 26. novembrī saņemts komisijas locekles Inese Lazdānes iesniegums, kurā izteikts
lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumiem. Līdz ar to ir nepieciešams lemt par izmaiņām
Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta nolikuma Nr. 36/2021 “Siguldas
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums” 3.1.apakšpunkts noteic - “Komisija tiek izveidota
vismaz 7 (septiņu) locekļu sastāvā, kurus ievēl amatā un atbrīvo no amata ar Domes lēmumu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta nolikuma Nr. 36/2021 “Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikums” 3.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas
2021.gada 21.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 3. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics,
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L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, domes nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 42.§):
1.1. izslēgt no Dzīvokļu komisijas sastāva komisijas locekli Inesi Lazdāni;
1.2. ievēlēt Natāliju Balodi par Dzīvokļu komisijas locekli;
1.3. ievēlēt Gitu Dišereiti par Dzīvokļu komisijas locekli;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2021. gada 27. decembrī.
22. §
Par precizējumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā “Par
Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizāciju” (prot. Nr.6, 5. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 12. augustā pieņēma lēmumu “Par Siguldas
novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju”, ar kuru ir
uzsākta bijušā Siguldas novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada un Mālpils novada pašvaldību
administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizācija apvienošanas kārtībā, paredzot, ka reformas
rezultātā apvienošanas kārtībā reorganizācijas ietvaros Siguldas novada teritorijā tiks izveidota viena
bāriņtiesa. Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 23.punkts noteic, “ja saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās reformas rezultātā
tiks izveidota jauna bāriņtiesa, līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31.
decembrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā
ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. . Līdz jaunas
bāriņtiesas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji,
bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi”. Lai gan ar pieminēto pašvaldības lēmumu un
uz tā pamata izdotajiem nākamajiem lēmumiem ir lemts par vienas bāriņtiesas izveidi apvienošanas
kārtībā, ir priekšlikums redakcionāli precizēt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta
lēmumā iztrūkstošo informāciju par reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo
pašvaldību bāriņtiesām. Precizējumu veikšana nemaina pieņemtā lēmuma būtību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka
pašvaldības iestādes var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības dome, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30.panta otro daļu, Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu
23.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10,
15. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt precizējumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta sēdes lēmuma “Par
Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizāciju” nolemjošās daļas 1.17.apakšpunktā , izsakot to šādā redakcijā:
“1.17. Siguldas novada bāriņtiesa, Inčukalna novada bāriņtiesa, Mālpils novada bāriņtiesa,
Krimuldas novada bāriņtiesa”.
23. §
28

Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanas
un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada
21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām” 62.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 22.decembra sēdes
atzinumu (prot. Nr.10, 16. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (I. Stupele), dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Par transportlīdzekļu
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” pielikumā pievienotajā redakcijā.
24. §
Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes māja
“Pēterupe”“ ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Izvērtējot 2021. gada 11 mēnešu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes māja
“Pēterupe”“ ieņēmumu un izdevumu tāmes, kā arī inflācijas ietekmi uz pakalpojumu un preču cenu
kāpumu, ir jānosaka atbilstoša uzturēšanās maksa struktūrvienības “Sociālā aprūpes māja “Pēterupe”“
nodrošinātajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 12.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas
2021. gada 21. decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.8, 1. §) un Finanšu komitejas 2021. gada 22.
decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 17. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats,
A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
1. apstiprināt Sociālās aprūpes centra struktūrvienībai “Sociālā aprūpes māja “Pēterupe”“ šādas
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu maksas:
1.1. 26,00 EUR (divdesmit seši euro, 00 centi) diennaktī personai par sociālās aprūpes
pakalpojumu;
1.2. 23,00 EUR (divdesmit trīs euro, 00 centi) diennaktī par sociālās aprūpes pakalpojumu
personai, kura prombūtnes dēļ īslaicīgi nesaņem sociālās aprūpes pakalpojumus, bet
pakalpojuma sniegšana nav pārtraukta;
2. šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.februārī;
3. lēmuma izpildi nodrošināt struktūrvienības “Sociālā aprūpes māja “Pēterupe”“ vadītājai.
25. §
Par telpu un stāvlaukuma nomu Siguldas Sporta skolas vajadzībām
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Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas Sporta skolā 2021.gada 25.novembrī saņemts akciju sabiedrības “Siguldas Būvmeistars”,
reģistrācijas Nr.40003047821, turpmāk – Sabiedrība, iesniegums par telpu un stāvlaukuma Gāles ielā
27, Siguldā, ko izmanto Siguldas Sporta skolas apmeklētāji un darbinieki, iznomāšanu, norādot, ka
2022. gada 2. janvārī beidzas starp Siguldas novada pašvaldību un Sabiedrību noslēgtais nomas līgums
par telpām un stāvlaukumu Gāles ielā 27, kas tiek izmantots Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
Sabiedrības noteiktā nomas maksa mēnesī par Gāles ielas 27, Siguldā telpu nomu un stāvlaukuma
izmantošanu:
- par ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150040501001 telpas Nr.40 71,7 m2 platībā
izmantošanu ir 300 EUR bez PVN, ar tiesībām lietot koplietošanas telpas, t.sk. tualetes
(koplietošanas telpas pēc minētās ēkas inventarizācijas lietas: Nr.1, 32, 35, 36, 37, 38, 39);
- par auto stāvlaukuma izmantošanu ir 20,00 EUR bez PVN.
Papildus minētajam Sabiedrība noteikusi papildus maksu 20,00 EUR (divdesmit eiro un nulle
centi) dienā par koplietošanas tualešu un stāvlaukuma izmantošanu, dienās kad notiek sacensības
Siguldas Sporta skolas sporta zālē.
Vienlaicīgi Sabiedrība ir izteikusi lūgumu paredzēt nomas līgumā, ka līdz nomas līguma termiņa
beigām, pašvaldība uzsāk projektēšanas darbus, lai ierīkotu atsevišķu ieeju piekļuvei Siguldas Sporta
skolas telpām – sporta zālei Gāles ielā 29, ar mērķi, lai pēc izbūves darbu pabeigšas turpmāk Sporta skola
un tās apmeklētāji neizmantotu Sabiedrības auto stāvlaukumu un sanitāros mezglus, koplietošanas telpas
piekļuvei sporta zālei, centrālo vai citu Sabiedrībai piederošu ieeju piekļuvei sporta zālei.
Izvērtējot norādīto, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.1
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr. 2, 1.§) 8.20. punktu un Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 22. aprīļa nolikuma “Siguldas Sporta skolas nolikums” 1.punktu
Siguldas Sporta skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras
darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu. Siguldas Sporta
skolas darbojas ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150040501010, Gāles ielā 29, Siguldā, Siguldas
novadā.
2. Saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000167098 uz ēku Gāles ielā 29,
Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 80150040501010 īpašumtiesības reģistrētas uz
Siguldas novada pašvaldības vārda ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Skaidrītes
Temļakovas 2007. gada 13. jūnija lēmumu. Ēka atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..],
kuras īpašniece ir [G.M.] (īpašumtiesības reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.[..]). Siguldas Sporta skolas apmeklētājiem piekļūšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem Sporta
skolas telpām caur [G.M.] piederošo zemes gabalu nav iespējams nodrošināt bez skolai piegulošās
ārējās teritorijas un skolas telpu fasādes pārbūves un šo darbu saskaņošanas ar [G.M.].
3. Siguldas novada pašvaldībai piederošā ēka ar kadastra apzīmējumu 80150040501010 savienojas ar
Sabiedrībai piederošo ēku Gāles ielā 27, Siguldā ar kadastra apzīmējumu 80150040501001
(īpašumtiesības reģistrētas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.60A). Minētās ēkas
koplietošanas telpas (telpas pēc ēkas inventarizācijas lietas: Nr.1, 32, 35, 36, 37, 38, 39) un telpu
Nr.40 Siguldas Sporta skolas darbinieki un apmeklētāji izmanto nokļūšanai uz Siguldas Sporta skolas
telpām. Vieglo autotransportu, autobusu, mikroautobusu novietošanai skolas darbinieki un
apmeklētāji izmanto Sabiedrības ēkai (kadastra apzīmējums) 80150040501001 piegulošo
stāvlaukumu, kas atrodas uz zemes ar kadastra apzīmējumu 80150040455 (Sabiedrībai
īpašumtiesības nostiprinātas Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000442834).
4. Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt
bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas
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izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, nodrošināt
jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un
atbalstīt ārpusstundu pasākumus.
5. Ņemot vērā, ka Siguldas novada pašvaldībai nepieder zemes gabals, kas piesaistīts Siguldas Sporta
skolas ēkai, un to, ka skolas apmeklētājiem nav citas atbilstošas piekļuves skolas telpām un atsevišķi
izbūvētas vietas, autotransporta novietošanai, 2017. gada 2. janvārī starp Siguldas novada pašvaldību
un Sabiedrību noslēgts nomas līgums Nr.2017/63 par Sabiedrībai piederošās telpas Nr.40 un
stāvlaukuma nomu līdz 2022. gada 2. janvārim.
6. Ņemot vērā, ka vēljoprojām nav iespēja piekļūt Sporta skolas telpām caur zemes gabalu, kas
piesaistīts Sporta skolas ēkai, un nav atsevišķi izbūvētas vietas autotransporta novietošanai,
nepieciešams lemt par Sabiedrībai piederošās telpas Nr.40 un stāvlaukuma nomas attiecību
turpināšanu ar tiesībām izmantot koplietošanas telpas Nr.1, 32, 35, 36, 37, 38, 39 Siguldas Sporta
skolas vajadzībām.
7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmā daļa
paredz, ka publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu, kas
nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma un citu likumu
noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību, ievērojot normatīvajos aktos
paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus.
8. Kārtību, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības
regulē Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumi Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona
nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, kura 2.8.apakšpunkts paredz, ka
šos noteikumus nepiemēro, ja nomā nekustamo īpašumu, kura aizvietošana nav iespējama tehnisku
iemeslu dēļ. Šādā gadījumā minēto noteikumu 18.punkts paredz nomniekam pienākumu 10 darba
dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt savā tīmekļa vietnē, kā arī izvietot publiski
pieejamā vietā atvasinātas publiskas personas adresē šādu informāciju:
8.1. nekustamā īpašuma adrese;
8.2. kadastra numurs;
8.3. platība;
8.4. lietošanas mērķis;
8.5. iznomātājs, norādot nosaukumu un reģistrācijas numuru;
8.6. nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas
maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi;
8.7. nomas līguma darbības termiņu;
8.8. ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku
energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai
pamatojumu, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā
nosacījuma esību. Proti, minētā panta trešā daļa noteic, ka nomājamas tikai tādas ēkas, kas atbilst
būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām,
ko apliecina ēkas energosertifikāts. Minētā likuma piektā daļa noteic, ka šo prasību var nepiemērot,
ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 1) ēkas atbilstību šajā likumā un būvniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām tehniski vai
funkcionāli nav iespējams nodrošināt; 2) starp nekustamo īpašumu tirgotājiem vai iznomātājiem
nepastāv pietiekama konkurence; 3) augstākiem energoefektivitātes kritērijiem atbilstošas ēkas
pirkšana vai noma nav ekonomiski izdevīga.
9. Atbilstoši “Ēku energoefektivitātes likumam” 14. panta piektās daļas 2.punktam, Sabiedrības īpašuma
iznomāšanas gadījumā konkurence starp nekustamo īpašumu iznomātājiem nepastāv.
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Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2013.gada
29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no
privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem
nekustamajiem īpašumiem” 2.8.apakšpunktu, 18.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada
22.decembra sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 18. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar akciju sabiedrību “Siguldas Būvmeistars”, reģistrācijas
Nr.40003047821, par Gāles ielā 27:
1.1. ēkā ar kadastra apzīmējumu 80150040501001 telpas Nr.40 71,7 m2 platībā izmantošanu
ar nomas maksu mēnesī - 300 EUR bez PVN, un ar tiesībām bez maksas lietot
koplietošanas telpas t.sk. tualetes (koplietošanas telpas pēc minētās ēkas inventarizācijas
lietas: Nr.1, 32, 35, 36, 37, 38, 39. Šajā punktā minētajās nomas maksās ietverta
apsaimniekošanas maksa (izņemot telpas Nr.40 uzkopšana), maksa par apkuri, ūdeni,
kanalizāciju );
1.2. auto stāvlaukuma izmantošanu ar nomas maksu mēnesī - 20,00 EUR bez PVN;
2. Noteikt:
2.1. papildus noteiktajai nomas maksai pašvaldība kā nomnieks maksā par koplietošanas
tualešu un stāvlaukuma izmantošanu 20,00 EUR (divdesmit eiro un nulle centi) dienā par
katru dienu, kad Siguldas Sporta skolas telpās – sporta zālē, notiek sporta sacensības;
2.2. nomas līguma termiņu - 2024. gada 1. janvāris.
3. Siguldas Sporta skolai veikt nepieciešamšamās darbības atsevišķas ieejas ierīkošanai tiešai
piekļuvei Siguldas Sporta skolas telpām – sporta zālei Gāles ielā 29;
4. Uzdot Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Siguldas Sporta skolu sagatavot šī lēmuma nolemjošās
daļas 1.punktā minēto nomas līguma projektu;
5. Pēc šā lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētā nomas līguma parakstīšanas Siguldas Sporta
skolai sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
Sabiedrisko attiecību nodaļu nodrošināt, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra
noteikumu Nr.1191 18.punkta prasības, informācijas par nekustamā īpašuma nomu:
5.1. publikāciju mājaslapā internetā www.sigulda.lv;
5.2. izvietošanu Siguldas novada pašvaldības ēkā redzamā vietā.

26. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem 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 Z. 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 22. decembra
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sēdes atzinumu (prot. Nr.10, 19. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics, 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 grozījumiem
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.
27. §
Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas
pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Lai nodrošinātu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
darbības nepārtrauktību vadītājas prombūtnes laikā, nepieciešams iecelt Siguldas novada Siguldas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas pienākumu izpildītāju.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, 33.panta pirmās daļas 1.punktu,
kā arī Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 17 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Nalivaiko, U. Mitrevics,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. iecelt Maiju Bergu par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulīte” vadītājas pienākumu izpildītāju no 2022.gada 3.janvāra uz Siguldas novada Siguldas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulītes” vadītājas Sandas Trautmanes prombūtnes
laiku;
2. noteikt Maijai Bergai Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
vadītājas pienākumu izpildītāja amatā mēnešalgu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 30.septembra lēmumu “Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada
pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu
izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2021./2022.m. g.” (prot. Nr.9,
4. §).
28. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija sēdes lēmumā “Par
Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
[..]
Dome konstatē:
1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija sēdes lēmumu “Par Siguldas un
Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu
33

2.

3.

4.

5.

regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§) nolemts
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības sadarbību administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Vangažu pilsētu un noslēgt
sadarbības līgumu ar Ropažu novada pašvaldību, lai izpildītu Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ka no 2021. gada 1. jūlija līdz
2021. gada 31. decembrim Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu;
2021. gada 2. jūlijā noslēgts sadarbības līgumu Nr. SNP/2021/3 “Par Siguldas un Ropažu novada
pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali,
attiecībā uz Vangažu pilsētu” (turpmāk – Sadarbības līgums);
Sadarbības līguma 3.10.1.apakšpunktā ir noteikts, ka Inčukalna novada pašvaldības
kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāji no 2021.gada 1.jūlija ir 100 % Siguldas novada pašvaldība.
Lai sadalītu uzņēmumu kapitāldaļas starp diviem dalībniekiem - Ropažu novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību, dalībnieks pasūta sertificēta vērtētāja vērtējumu, kas ietver: kapitāla
daļu patiesās vērtības novērtējumu un kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību
un Siguldas novada pašvaldību saskaņā ar pamatkapitālā reģistrēto ieguldījumu lielumu un
apjomu un atbilstoši teritoriālajam sadalīšanas principam sadalāmajai infrastruktūrai un citiem
aktīviem. Sadarbības līguma 3.10.2.apakšpunkts noteic, ka: “Valdes loceklis dalībnieku
kapitāldaļu reģistrā veic izmaiņas nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.
Statūtos paredz dalībniekiem vienādas balss tiesības.”;
2021. gada 15. decembrī Siguldas novada pašvaldība saņēmusi SIA “Eiroeksperts” veiktais
2021. gada 10. decembra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots”, vienotais reģ.
Nr.40003274925, kapitāldaļu un īpašumā esošo pamatlīdzekļu novērtējumu. 2021. gada
13. decembrī saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts” 2021. gada
10. decembra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks”, vienotais reģ. Nr.
50003142371, kapitāldaļu un īpašumā esošo pamatlīdzekļu novērtējumu,
turpmāk –
Novērtējumi.
Ņemot vērā, ka nepieciešams vienoties par kapitāla daļu sadalījumu saskaņā ar veiktajiem
Novērtējumiem starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību, nepieciešams
lemt par 3.10.2.apakšpunktā norādītā termiņa pagarinājumu.

Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma
“Par pašvaldībām” 33.panta pirmās daļas 1.punktu, 95.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot ar 17
balsīm par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
A. Nalivaiko, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, atklāti balsojot ar balsīm par, pret – nav, atturas - nav,
dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija sēdes lēmumā “Par
Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§) un apstiprināt
vienošanos par grozījumiem sadarbības līgumā pielikumā pievienotajā redakcijā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
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Sēde slēgta plkst.16.32.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021. gada 27. janvārī.
Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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