SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDES PROTOKOLS
2022. gada 17. martā

Nr. 7

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Erlends Eisaks, Aivars
Garančs, Dainis Dukurs, Rūdolfs Kalvāns, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Līga Sausiņa, Zane
Segliņa, Solvita Strausa, Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers,
Nepiedalās: Ivo Bernats (nezināmu iemeslu dēļ), Mārtiņš Zīverts (nezināmu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un
sporta jautājumos S. Tukiša, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne,
Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Ekonomikas nodaļas vadītāja
Z. Reizniece, galvenā nodokļu administratore K. Bērze, Juridiskās pārvaldes
vadītājas p.i. I. Lazdāne, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i.
A. Kalniņa, juriste B. Jansone, juriste M. Saulīte, Informācijas tehnoloģijas
nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators Dz. Strads, Teritorijas
attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, nekustamā īpašuma speciāliste
R. Jakupāne, vides speciāliste M. Kovāča, lauku attīstības speciāliste
I. Eriksone, teritorijas plānotāja Z. Jēkabsone, Kapu pārvaldības nodaļas
vadītāja E. Švalkovska, Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone, Transporta būvju
nodaļas vadītājs V. Vilks, ceļu būvinženieris R. Keišs, Izglītības pārvaldes
vadītāja I. Reķe, Izglītības pārvaldes projektu vadītāja D. Melcere, Personāla
pārvaldes vadītāja S. Grāvīte, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja
A. Šūmane
Pieaicinātās personas: Sporta skolas direktore K. Putniņa, PA “Siguldas attīstības aģentūra”
pilsētvides plānotāja Z. Gatere, Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā sabiedrisko
attiecību speciāliste I. Supe, Siguldas novada Kultūras centra “Siguldas devons”
direktore J. Borīte, Pašvaldības policijas priekšnieks M. Riekstiņš, Sociālā
dienesta vadītāja K. Freiberga, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors
E. Bajaruns, SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Māris Keišs,
PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs un SIA “Vangažu Namsaimnieks”
valdes loceklis Kārlis Spravņiks, PSIA “Vangažu Avots” galvenā grāmatvede
Ineta Dedela, SIA “Norma K” valdes loceklis V. Cērps
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 16.04

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021. gada
28. septembra rīkojuma Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 9., 10.punktu un 13.4.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 investīciju projekta “Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo
ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma
atjaunošana” finansēšanu.
2. Par investīciju projekta “Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas
novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā”
finansēšanu.
3. Par investīciju projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta
siltināšana un logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums
Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” finansēšanu.
4. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu.
5. Par ceturto atklātu projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
6. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
7. Par izmaiņām aizņēmuma līgumā par projekta “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas
novadā” realizāciju.
8. Par nekustamā īpašuma “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov. (kadastra Nr.8094 001
0094) zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0061) daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.
9. Par nekustamā īpašuma “Vangažu kapi”, kadastra Nr.80640010233, kadastra
apzīmējums 80640010228, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības
īpašumā.
10. Par nekustamā īpašuma Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu tūrisma maršruta Via Hanseatica
uzturēšanā un attīstībā.
13. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils
pagastā.
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” nolikuma
apstiprināšanu.
15. Par vienošanos finansējuma palielinājumam un izmaiņām infrastruktūras projektam
“Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un
Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā”.
16. Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” par tūrisma maršruta
marķēšanu.
17. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Allažos un Lēdurgā.
18. Par nolikuma “Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursa nolikums”
apstiprināšanu.
19. Par piedalīšanos projektā “Lēdurgas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība –
mūsdienīgas un aktīvas kopienas nostiprināšanai” un finansējuma piešķiršanu.
20. Par telpu nomas līgumu.
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21. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Reprezentāciju un citu
pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
22. Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes sporta programmai “Dambrete”.
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai.
24. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Lekciju cikls “Rīts ar
literatūrzinātnieku” Siguldas novadā” īstenošanai.
25. Par telpu iznomāšanu Atmodas ielā 6/3 -1, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
26. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā
“Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma- Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas
novads- atsavināšanu” (prot. Nr.5, 30. §).
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem 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. §).
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā
“Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma un Būvvaldes komisijas sastāva
apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 23. §).
30. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
31. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā
2022.–2026. gadam.
32. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3, un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas
nov., teritorijā.
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
34. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
36. Par zemes iznomāšanu.
37. Par PSIA “Vangažu Avots” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
38. Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
39. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots” 2021. gada
pārskata apstiprināšanu.
40. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” 2021. gada pārskata
apstiprināšanu.
41. Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atsaukšanu un pašvaldības SIA
“Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atsaukšanu.
42. Par PSIA “Vangažu Avots” pagaidu valdes locekļa iecelšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 4 (četriem) papildjautājumiem: Nr. 43 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 10. marta lēmumā “Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”“, Nr. 44 “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija”,
Nr. 45 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4,
2. §)”, Nr. 46 “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”“ apstiprināšanu”.
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Atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 4 (četriem) papildjautājumiem:
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. marta lēmumā
“Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.
44. Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās
vai atbalsta Baltkrievija.
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
46. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas
novadā”” apstiprināšanu.
Domes sēdei pievienojas deputāts R. Kalvāns, plkst. 16.09. Turpmāk balsošanās piedalās 17 deputāti.
1. §
Par investīciju projekta “Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu
pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma atjaunošana”
finansēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2023.gadam īstenot projektu “Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo
ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma
atjaunošana.” (turpmāk – projekts). Projekta rezultātā tiks pārbūvēts krustojums un tiks veikta
Ventas ielas seguma atjaunošana ar mērķi uzlabot satiksmes drošību. Atbilstoši Investīciju
plānam investīciju projekta realizācijai indikatīvā summa tiek plānota 989 813 EUR (deviņi
simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro), kas ietver būvniecības izmaksas
967 813 EUR (deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro),
būvuzraudzības izmaksas 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) un autoruzraudzības izmaksas
2000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā;
2. Investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to
izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja,
tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja;
3. Pēdējo trīs gadu laikā šī ceļu posma uzturēšanai tika izlietoti 33 418 EUR (trīsdesmit trīs
tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro). Pēc projekta realizācijas samazināsies Ventas ielas
uzturēšanas izdevumi, kas līdz šim bija lietoti nolietotā seguma uzturēšanai par 8748 EUR
(astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro) gadā (trīs gados – 26 244 EUR (divdesmit
seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro) / desmit gados – 87 480 EUR (astoņdesmit septiņi
tūkstoši četri simti astoņdesmit euro)). Pēc krustojuma pārbūves, uzlabosies transporta plūsma,
neveidosies transporta līdzekļu sastrēgumi, līdz ar to, samazināsies CO2 izmešu daudzums un
tas atstās pozitīvu ietekmi uz klimata pārmaiņām;
4. Reģionālās attīstības likuma 14.panta 7.punktā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību,
kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām;
5. Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 2.punkts noteic, ka mērķdotāciju piešķir
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augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību
pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanu, noteikumu 4.punkts noteic, ka Pašvaldības var pretendēt uz mērķdotācijas
piešķiršanu 2022.gadā, ja ir iesniegušas investīciju projektu pieteikumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā 30 dienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā, t.i. līdz 2022. gada
21.martam (ieskaitot), ievērojot šādus nosacījumus:
4.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
4.1.1. pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai,
uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, un valsts budžeta finansējums
ir ne mazāk kā 100 000 euro un ne vairāk kā 2 000 000 euro vienam investīciju projektam.
Pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem vienā investīciju projektu pieteikumu
atlases kārtā par kopējo valsts budžeta finansējumu ne vairāk kā 2 000 000 euro;
4.1.2. to investīciju projektu papildināšanai, kuri tiek īstenoti ārpus Rīgas valstspilsētas
pašvaldības un ir atbalstīti ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 “Par
atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums”
(turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr. 390), ievērojot šādus nosacījumus:
4.1.2.1. papildinošais investīciju projekts tiek īstenots 2022. gadā, un tam ir uzsākta
jauna iepirkuma procedūra;
4.1.2.2. izmaksas nepārsniedz 15 procentus no Ministru kabineta rīkojumā Nr. 390
apstiprinātā valsts budžeta finansējuma projekta iesniedzēja investīciju projektam;
4.2. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja;
4.3. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;
4.4. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja, un tajā ir veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai arī ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, vai ir sagatavots cits būvniecības jomu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta
tehnisko gatavību. Ja nav attiecināms, pašvaldība iesniedz apliecinājumu, ka paredzētā
investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami;
4.5. investīciju projekts (tai skaitā būvdarbi, ja attiecināms) ir pilnībā īstenojams līdz projekta
otrā īstenošanas gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot
investīciju projektam nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem turpmākajos
gados;
4.6. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek
izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim;
4.7. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne
mazāk kā 15 procentu apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām
attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
4.8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma
izmaksai;
4.9. pašvaldība apliecina, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums gadījumos, ja
investīciju projektā ir piesaistīts finansējums no citiem finanšu avotiem vai tiek plānots
piesaistīt šādu finansējumu;
6. Projekts atbilst Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajai izpratnei par budžeta
investīcijām: Budžetu investīcijas — budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru
rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums
vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma
stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai
būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem;
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7. Projektos plānotajiem būvdarbiem ir izdotas būvatļaujas un tajās veiktas atzīmes par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā. Būvniecības dokumentācijas ir pieejama BIS ar
šādiem identifikatoriem: BIS-BV-4.5-2018-181 – “Valsts autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas
un pieguļošo ielu pārbūve (3., 4. kārta)” un BIS-BL-487158-15401 - “Ventas ielas Siguldā
seguma atjaunošana”;
8. Projektus ir paredzēts uzsākt 2022. gada maijā un pabeigt līdz 2022. gada 30. novembrim,
sasniedzot investīciju projektu mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta
līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados;
9. Projekta būvniecības (neieskaitot būvuzraudzības un autoruzraudzības) indikatīvās izmaksas ir
967 813 EUR (deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro), tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis. Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas;
10. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 989 813 EUR (deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši
astoņi simti trīspadsmit euro) tiktu nodrošinātas sekojoši:
10.1. būvniecības izmaksas 967 813 EUR (deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
trīspadsmit euro):
10.1.1. 822 641 EUR (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro)
apmērā no mērķdotācijas augstas gatavības pašvaldību investīciju projekta
realizācijai;
10.1.2. 145 172 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit divi
euro) apmērā, kas ir ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām investīciju projekta
būvniecības izmaksām, kā Pašvaldības budžeta līdzfinansējums;
10.2. būvuzraudzības izmaksas 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā kā Pašvaldības
budžeta līdzekļi;
10.3. autoruzraudzības izmaksas 2000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā kā Pašvaldības budžeta
līdzekļi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu,14.panta otrās daļas 3.punktu, Reģionālās attīstības likuma 14.panta
7.punktu, Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumus Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.punktu, Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024. gadam stratēģiskā mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo
infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru Rīcības
virziena RV2 Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un mobilitāte U9 Uzlabot transporta infrastruktūru,
gājēju un velo infrastruktūru un apgaismojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada
10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 1. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iesniegt investīciju projektu “Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo
ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma
atjaunošana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā mērķdotācijas
piešķiršanai 822 641 EUR (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit viens
euro) apmērā augstas gatavības pašvaldību investīciju projekta realizācijai.
2. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 145 172 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši
viens simts septiņdesmit divi euro) apmērā investīciju projekta “Autoceļa A2 un Pulkveža
Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas.
Ventas ielas, Siguldā, seguma atjaunošana.” realizācijai un nodrošināt to līdz valsts budžeta
finansējuma izmaksai.

6

2. §
Par investīciju projekta “Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas
novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” finansēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2023. gadam īstenot projektu “Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas
novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” (turpmāk
– projekts). Projekta rezultātā tiks atjaunota administrācijas, sociālā dienesta un Siguldas
pagasta kultūras nama ēka Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, izveidojot
energoefektīvu ēku, uzlabojot pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un
pašvaldības darbinieku darba apstākļus. Atbilstoši Investīciju plānam investīciju projekta
realizācijai indikatīvā summa tiek plānota 705 737 EUR (septiņi simti pieci tūkstoši septiņi
simti trīsdesmit septiņi euro), kas ietver būvniecības izmaksas 676 028 EUR (seši simti
septiņdesmit seši tūkstoši divdesmit astoņi euro), būvuzraudzības izmaksas 16 637 EUR
(sešpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro) un autoruzraudzības izmaksas 13 072
EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit divi euro) apmērā;
2. Projekta realizācijas ietvaros tiks attīstīta pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra, veicot:
- ēkas fasādes un jumta siltināšanu un nomaiņu;
- logu nomaiņu;
- lietus ūdens savākšanas sistēmas no ēkas novadīšanas sistēmas izbūvi;
3. Veicot ēkas fasādes un jumta siltināšanas, logu nomaiņas darbus, tiek uzlabota ēkas
energoefektivitāte, samazināts energoresursu patēriņš un CO2 izmešu daudzums, mazinot
ietekmi uz klimata pārmaiņām. Novadot lietus ūdeni no ēkām tiek nodrošināta ēku
konstrukciju saglabāšana, novadītais ūdens tiek attīrīts un nepiesārņo grunti.
4. Investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai,
to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un
ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja. Pēdējo 3 gadu laikā ēkas
uzturēšanai (elektroenerģija un apkure) tika izlietoti vidēji 24 210 EUR (divdesmit četri
tūkstoši divi simti desmit euro) gadā. Pēc projekta realizācijas, samazināsies energoresursu
patēriņš par 20% un 10 gadu periodā radīs ietaupījumu ēkas uzturēšanai 48 420 EUR
(četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit euro) apmērā.
5. Reģionālās attīstības likuma 14.panta 7.punktā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību,
kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām.
6. Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 2.punkts noteic, ka mērķdotāciju
piešķir augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu
pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas
mērķu sasniegšanu, noteikumu 4.punkts noteic, ka Pašvaldības var pretendēt uz mērķdotācijas
piešķiršanu 2022.gadā, ja ir iesniegušas investīciju projektu pieteikumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā 30 dienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā, t.i. līdz 2022.
gada 21.martam (ieskaitot), ievērojot šādus nosacījumus:
4.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
4.1.1. pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai,
uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, un valsts budžeta finansējums
ir ne mazāk kā 100 000 euro un ne vairāk kā 2 000 000 euro vienam investīciju projektam.
Pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem vienā investīciju projektu pieteikumu
atlases kārtā par kopējo valsts budžeta finansējumu ne vairāk kā 2 000 000 euro;
4.1.2. to investīciju projektu papildināšanai, kuri tiek īstenoti ārpus Rīgas valstspilsētas
pašvaldības un ir atbalstīti ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 “Par
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atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums”
(turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr. 390), ievērojot šādus nosacījumus:
4.1.2.1. papildinošais investīciju projekts tiek īstenots 2022. gadā, un tam ir uzsākta
jauna iepirkuma procedūra;
4.1.2.2. izmaksas nepārsniedz 15 procentus no Ministru kabineta rīkojumā Nr. 390
apstiprinātā valsts budžeta finansējuma projekta iesniedzēja investīciju projektam;
4.2. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja;
4.3. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;
4.4. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja, un tajā ir veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai arī ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, vai ir sagatavots cits būvniecības jomu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta
tehnisko gatavību. Ja nav attiecināms, pašvaldība iesniedz apliecinājumu, ka paredzētā
investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami;
4.5. investīciju projekts (tai skaitā būvdarbi, ja attiecināms) ir pilnībā īstenojams līdz projekta
otrā īstenošanas gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot
investīciju projektam nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem turpmākajos
gados;
4.6. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek
izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim;
4.7. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne
mazāk kā 15 procentu apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām
attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
4.8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma
izmaksai;
4.9. pašvaldība apliecina, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums gadījumos, ja
investīciju projektā ir piesaistīts finansējums no citiem finanšu avotiem vai tiek plānots
piesaistīt šādu finansējumu.
7. Projekts atbilst Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajai izpratnei par budžeta
investīcijām: Budžetu investīcijas — budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru
rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums
vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma
stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai
būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem;
8. Projektā plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajās veiktas atzīmes par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā. Būvniecības dokumentācijas ir pieejama BIS
ar šādiem identifikatoriem: BIS-BL-375003-14136 - Vienkāršotā fasādes atjaunošana un
BIS-BL-404440-14595 - Lietus ūdens kanalizācijas novadīšana no ēkām Zinātnes ielā 7 un
7B;
9. Projektu ir paredzēts uzsākt 2022.gada maijā un pabeigt līdz 2023. gada 30.aprīlim, sasniedzot
investīciju projektu mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem
investīciju projektam turpmākajos gados;
10. Saistībā ar projekta realizāciju tiek plānota šāda valsts budžeta finansējuma naudas plūsma
sadalījumā pa gadiem - 2022.gadā 70 % un 2023.gadā 30% apmērā;
11. Projekta būvniecības (neieskaitot būvuzraudzības un autoruzraudzības) indikatīvās izmaksas
ir 676 028 EUR (seši simti septiņdesmit seši tūkstoši divdesmit astoņi euro), tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis, izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas;
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12. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 705 737 EUR (septiņi simti pieci tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit septiņi euro) tiktu nodrošinātas sekojoši:
12.1. būvniecības izmaksas 676 028 EUR (seši simti septiņdesmit seši tūkstoši divdesmit
astoņi euro):
12.1.1. 574 624 EUR (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit četri
euro) apmērā no mērķdotācijas augstas gatavības pašvaldību investīciju projekta
realizācijai;
12.1.2. 101 404 EUR (viens simts viens tūkstotis četri simti četri euro) apmērā, kas ir
ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām investīciju projekta būvniecības
izmaksām, kā Pašvaldības budžeta līdzfinansējums;
12.2. būvuzraudzības izmaksas 16 637 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit
septiņi euro) apmērā kā Pašvaldības budžeta līdzekļi;
12.3. autoruzraudzības izmaksas 13 072 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit divi euro)
apmērā kā Pašvaldības budžeta līdzekļi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Reģionālās attīstības likuma 14.panta 7.punktu, Ministru
kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumus Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas
mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.punktu, Siguldas novada Attīstības programmas 2018.2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un
pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru Rīcības virziena RV10
Pārvalde U27 Uzlabot pašvaldības ēku infrastruktūru un energoefektivitāti, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 2. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iesniegt investīciju projektu “Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas
novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā mērķdotācijas 574 624 EUR (pieci simti
septiņdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit četri euro) apmērā piešķiršanai augstas
gatavības pašvaldību investīciju projekta realizācijai.
2. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 101 404 EUR (viens simts viens tūkstotis četri simti
četri euro) apmērā investīciju projekta “Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens
kanalizācijas novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas
novadā” realizācijai un nodrošināt to līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai.
3. §
Par investīciju projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un
logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4,
Allažos, Siguldas novadā” finansēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2023.gadam īstenot projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un
logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos,
Siguldas novadā” (turpmāk – projekts). Projekta rezultātā tiks atjaunota Allažu pirmsskolas
izglītības grupiņu (turpmāk - Allažu PII) ēka Birzes ielā 4, Allažos, uzlabota energoefektivitāte,
labiekārtota teritorija. Atbilstoši Investīciju plānam investīciju projekta realizācijai indikatīvā
summa tiek plānota 725 298 EUR (septiņi simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit
astoņi euro), kas ietver būvniecības izmaksas 709 100 EUR (septiņi simti deviņi tūkstoši viens
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3.
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simts euro), būvuzraudzības izmaksas 9 000 EUR (deviņi tūkstoši euro) un autoruzraudzības
izmaksas 7 198 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro) apmērā;
Investīciju projekta realizācijas rezultātā tiks pabeigta vairākus gadus ilgusī Allažu PII ēkas
funkcionalitātes, energoefektivitātes uzlabošana un telpu piemērošana pirmsskolas vecuma
izglītojamo vajadzībām, kā arī tiks sakārtota ēkai pieguļošā teritorija;
Allažu PII laika periodā no 2019. līdz 2021.gadam vidēji apmeklē 66 izglītojamie;
Projekta realizācijas ietvaros tiks attīstīta pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra, veicot:
- ēkas fasādes un jumta siltināšanu;
- logu nomaiņu;
- teritorijas labiekārtošanu;
Investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to
izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja,
tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja. Pēdējo 3 gadu laikā ēkas Birzes ielā , Allažos,
Siguldas novadā uzturēšanai (elektroenerģija un apkure) tika izlietoti vidēji 21 271 EUR
(divdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit viens euro) gadā. Pēc projekta realizācijas
samazināsies energoresursu patēriņš par 20% un 10 gadu periodā radīs ietaupījumu ēkas
uzturēšanai 42 542 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro) apmērā;
Reģionālās attīstības likuma 14.panta 7.punktā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību,
kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām;
Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 2.punkts noteic, ka mērķdotāciju piešķir
augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību
pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanu, noteikumu 4.punkts noteic, ka Pašvaldības var pretendēt uz mērķdotācijas
piešķiršanu 2022.gadā, ja ir iesniegušas investīciju projektu pieteikumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā 30 dienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā, t.i. līdz 2022. gada
21.martam (ieskaitot), ievērojot šādus nosacījumus:
4.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
4.1.1. pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai,
uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, un valsts budžeta finansējums
ir ne mazāk kā 100 000 euro un ne vairāk kā 2 000 000 euro vienam investīciju projektam.
Pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem vienā investīciju projektu pieteikumu
atlases kārtā par kopējo valsts budžeta finansējumu ne vairāk kā 2 000 000 euro;
4.1.2. to investīciju projektu papildināšanai, kuri tiek īstenoti ārpus Rīgas valstspilsētas
pašvaldības un ir atbalstīti ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 “Par
atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums”
(turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr. 390), ievērojot šādus nosacījumus:
4.1.2.1. papildinošais investīciju projekts tiek īstenots 2022. gadā, un tam ir uzsākta
jauna iepirkuma procedūra;
4.1.2.2. izmaksas nepārsniedz 15 procentus no Ministru kabineta rīkojumā Nr. 390
apstiprinātā valsts budžeta finansējuma projekta iesniedzēja investīciju projektam;
4.2. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja;
4.3. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;
4.4. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja, un tajā ir veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai arī ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, vai ir sagatavots cits būvniecības jomu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta
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tehnisko gatavību. Ja nav attiecināms, pašvaldība iesniedz apliecinājumu, ka paredzētā
investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami;
4.5. investīciju projekts (tai skaitā būvdarbi, ja attiecināms) ir pilnībā īstenojams līdz projekta
otrā īstenošanas gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot
investīciju projektam nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem turpmākajos
gados;
4.6. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek
izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim;
4.7. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne
mazāk kā 15 procentu apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām
attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
4.8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma
izmaksai;
4.9. pašvaldība apliecina, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums gadījumos, ja
investīciju projektā ir piesaistīts finansējums no citiem finanšu avotiem vai tiek plānots
piesaistīt šādu finansējumu.
8. Projekts atbilst Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajai izpratnei par budžeta
investīcijām: Budžetu investīcijas — budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā
tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri
uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva
pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā
aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem;
9. Projektos plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļaujas un tajās veiktas atzīmes par projektēšanas
nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai
paskaidrojuma rakstā. Būvniecības dokumentācijas ir pieejama BIS ar šādiem identifikatoriem:
TMP-476597-121922 – “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un logu
nomaiņa Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” un TMP-476603-121927 – “Pirmsskolas
izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā”;
10. Projektu ir paredzēts uzsākt 2022.gada maijā un pabeigt līdz 2023. gada 30.aprīlim, sasniedzot
investīciju projektu mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem
investīciju projektam turpmākajos gados;
11. Saistībā ar projekta realizāciju tiek plānota šāda valsts budžeta finansējuma naudas plūsma
sadalījumā pa gadiem - 2022.gadā 70 % un 2023.gadā 30% apmērā;
12. Projekta būvniecības (neieskaitot būvuzraudzības un autoruzraudzības) indikatīvās izmaksas ir
709 100 EUR (septiņi simti deviņi tūkstoši viens simts euro), tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis. Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas;
13. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 725 298 EUR (septiņi simti divdesmit pieci tūkstoši divi
simti deviņdesmit astoņi euro) tiktu nodrošinātas sekojoši:
13.1. būvniecības izmaksas 709 100 EUR (septiņi simti deviņi tūkstoši viens simts euro):
13.1.1. 602 735 EUR (seši simti divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro) apmērā no
mērķdotācijas augstas gatavības pašvaldību investīciju projekta realizācijai;
13.1.2. 106 365 EUR (viens simts seši tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro) apmērā, kas
ir ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām investīciju projekta būvniecības izmaksām,
kā Pašvaldības budžeta līdzfinansējums;
13.2. būvuzraudzības izmaksas 9 000 EUR (deviņi tūkstoši euro) apmērā kā Pašvaldības
budžeta līdzekļi;
13.3. autoruzraudzības izmaksas 7 198 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi
euro) apmērā kā Pašvaldības budžeta līdzekļi.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2. un 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Reģionālās attīstības likuma 14.panta
7.punktu, Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumus Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un
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izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.punktu, Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.-2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo
infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru Rīcības
virziena RV5 Izglītība U15 Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi un
Rīcības virziena RV10 Pārvalde U27 Uzlabot pašvaldības ēku infrastruktūru un energoefektivitāti,
kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 3. §), atklāti
balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iesniegt investīciju projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta
siltināšana un logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums
Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
mērķdotācijas piešķiršanai 602 735 EUR (seši simti divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
pieci euro) apmērā augstas gatavības pašvaldību investīciju projekta realizācijai;
2. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 106 365 EUR (viens simts seši tūkstoši trīs simti
sešdesmit pieci euro) apmērā investīciju projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
fasādes un jumta siltināšana un logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas
labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” realizācijai un nodrošināt to līdz
valsts budžeta finansējuma izmaksai.
4. §
Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021.–2022. gadam grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktam, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu “Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus”, likuma 22.panta 2. punkts nosaka, ka “Vietējās pašvaldības attīstības programmā
ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības
programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu,
attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu Uzraudzības pārskatu par
attīstības programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne retāk kā reizi trijos gados.
Noteikumu 73.punkts nosaka, ka (..) investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punkts noteic, ka pašvaldības attīstības programma
zaudē spēku tad, ja ir apstiprināta jauna attīstības programma. Siguldas novadam ir uzsākta Attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde, kuras sastāvā tiks izstrādāts Investīciju plāns. Tāpēc
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktā1 noteikto,
jaunizveidotā novada pašvaldībā ir spēkā visu tajā apvienoto pašvaldību aktuālākās domju
apstiprinātās attīstības programmas.
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta pirmajā daļā un otrajā daļā
noteiktajam, attīstības plānošanas mērķis ir īstenot prioritātes sabiedrības un teritorijas attīstībai,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
1
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nodrošinot attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu. Tāpēc, lai nodrošinātu attīstības
programmas atbilstību aktuālākajai spēkā esošajai situācijai, kad ir izveidojusies jauna pašvaldība ar
jaunu teritoriju, jaunu nolikumu un kopīgu budžetu, nepieciešams aktualizēt investīciju plānu, kas
būtu kopīgs visai novada teritorijai. Aktualizētajā Investīciju plānā tika apstiprināts 2021.gada
23.septembrī un tajā ir iekļautas projektu idejas, kas tika noteiktas Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un
Siguldas novadu Attīstības programmu Investīciju plānos pirms novadu apvienošanas, izslēdzot jau
realizētos projektus un projektus, kas zaudējuši aktualitāti. 2021.gada 12.decembrī tika precizētas 9.
un 47.punktā iekļautās projektu aktivitātes. 2022.gada 24.februārī tika precizētas 4., 14. 23., 35. un
54.punktā iekļautās aktivitātes.
Investīciju plāna 14.punktā nepieciešams precizēt projekta nosaukumu “Autoceļa A2 un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas.
Ventas ielas, Siguldā, seguma atjaunošana” un kopējo finansējumu - 989 813 EUR, tai skaitā
822 641 EUR valsts budžeta mērķdotācija, 167 172 EUR pašvaldības finansējums.
Investīciju plāna 35.punktā nepieciešams precizēt projekta nosaukumu “Vienkāršota fasādes
atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā” un kopējo finansējumu 705 737 EUR, tai skaitā 574 624 EUR valsts
budžeta mērķdotācija, 131 113 EUR pašvaldības finansējums.
Investīciju plāna 54.punktā nepieciešams precizēt projekta nosaukumu “Pirmsskolas izglītības
iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes
teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” un kopējo finansējumu 725 298
EUR, tai skaitā 602 735 EUR valsts budžeta mērķdotācija, 122 563 EUR pašvaldības finansējums.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22. panta 2. punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 25. un 73. punktu, kā arī saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 23.septembra lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. –
2024.gadam investīciju plāna apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 5.§), kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 1. §) un
Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 4. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm
par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Investīciju plāna 14.punktā un precizēt projekta nosaukumu “Autoceļa A2
un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3.
un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma atjaunošana.” un kopējo finansējumu - 989 813
EUR, tai skaitā 822 641 EUR valsts budžeta mērķdotācija, 167 172 EUR pašvaldības
finansējums.
2. Veikt grozījumus Investīciju plāna 35.punktā un precizēt projekta nosaukumu “Vienkāršota
fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B,
Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” un kopējo finansējumu 705 737 EUR, tai skaitā
574 624 EUR valsts budžeta mērķdotācija, 131 113 EUR pašvaldības finansējums.
3. Veikt grozījumus Investīciju plāna 54.punktā un precizēt projekta nosaukumu “Pirmsskolas
izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un logu nomaiņa un Pirmsskolas
izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” un
kopējo finansējumu 725 298 EUR, tai skaitā 602 735 EUR valsts budžeta mērķdotācija,
122 563 EUR pašvaldības finansējums.
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5. §
Par ceturto atklātu projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā īstenotajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”, turpmāk – projekts, no 2018./2019.m.g. piedalās Siguldas
pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola, Mores pamatskola un Mālpils vidusskola, no 01.01.2020. –
Siguldas Valsts ģimnāzija, no 01.09.2020. – Laurenču sākumskola un Siguldas 1.pamatskola, no
05.01.2022. – Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola un Krimuldas vidusskola. Specifiskā atbalsta
mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei.
Izglītības kvalitātes valsts dienests, atbilstoši 2016.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 25.8. punktam, projekta ietvaros
2022.gadā ir piešķīris 2 kvotas ceturtā jaunatnes iniciatīvas projekta īstenošanai. Maksimālais
finansējums katram projektam ir 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro).
Projekta izmaksas 100% apmērā sedz no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma.
Projektu īstenošanā pašvaldības budžeta līdzekļi netiek piesaistīti.
Specifiskā atbalsta ietvaros iniciatīvu projektus ārpus formālās izglītības atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu 23.2.4.punktam, īsteno jaunatnes organizācijas un biedrības vai nodibinājumi,
kas veic darbu ar jaunatni. Ministru kabineta noteikumu 33.punkts nosaka, ka šo noteikumu
23.2.4.apakšpunktā minēto atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
iesaistei jaunatnes iniciatīvu projektos piešķir atklāta projektu konkursa veidā, ko organizē šo
noteikumu 14.1. apakšpunktā minētie sadarbības partneri (t.sk. republikas pilsētu un novadu
pašvaldības) katrs atsevišķi vai veidojot stratēģisko partnerību savā starpā. Ministru kabineta
noteikumu 35.1.apakšpunkts nosaka, ka vienotu jaunatnes iniciatīvu projektu atklāto konkursu
nolikumu, tostarp vienotus projektu vērtēšanas kritērijus, izstrādā finansējuma saņēmējs (t.i.
Izglītības kvalitātes valsts dienests), par pamatu ņemot Eiropas Savienības programmas “Jaunatne
darbībā” īstenošanas vadlīnijas attiecībā uz 1.2. apakšprogrammu “Jauniešu iniciatīvas”. Jaunatnes
iniciatīvu projektu ietvaros netiek gūti ieņēmumi un piedāvāti maksas pakalpojumi.
Konkursā atbalstītās biedrības slēdz līgumu ar pašvaldību. Ministru kabineta noteikumu
35.3.apakšpunkts noteic, ka finansējuma saņēmējs (t.i. Izglītības kvalitātes valsts dienests) nodrošina
priekšfinansējumu 80 procentu apmērā no jaunatnes iniciatīvu projekta summas 30 dienu laikā no
datuma, kad līgumu par jaunatnes iniciatīvu projekta īstenošanu parakstījusi beidzamā no pusēm.
Atlikušo maksājuma daļu Izglītības kvalitātes valsts dienests ieskaita pašvaldības kontā pēc projekta
īstenotāja (biedrības vai nodibinājuma) noslēguma pārskata iesniegšanas Izglītības kvalitātes valsts
dienestā. Pašvaldība projekta īstenotājam avansa un noslēguma maksājumu veic saskaņā ar līgumā
noteikto kārtību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 8.novembrī
noslēgto sadarbības līgumu Nr.P613/62-2018; 4.3.-6.3/2018/1344 ar Izglītības kvalitātes valsts
dienestu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Centrālo finanšu un līgumu aģentūras noslēgto
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus” projekta īstenošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, saskaņā ar Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024. gadam Rīcības plāna rīcību Nr.1 “Pilnveidot izglītības kvalitāti,
piedāvājumu un pieejamību” un pašvaldības vidēja termiņa plānu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas risku mazināšanai, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas
2022.gada 9.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 4. §) un Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.6, 5. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis,
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D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. organizēt 4. atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros;
2. apstiprināt projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
Jaunatnes iniciatīvas projektos” nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
3. apstiprināt konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes
iniciatīvas projektos” projektu vērtēšanas komisijas nolikumu;
4. izveidot konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes
iniciatīvas projektos” projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas vadītāja:
4.1.Inga Reķe, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja;
komisijas locekļi:
4.2.Līvija Mukāne, Siguldas novada pašvaldības pieaugušo izglītības projektu vadītāja;
4.3.Ilze Šulte, Siguldas novada Jaunrades centra direktore;
4.4.Edgars Bajaruns, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors;
4.5.Daiga Melcere, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja.
5. atbildīgo par projektu konkursa organizēšanu un projektu īstenošanas pārraudzību noteikt
Izglītības pārvaldes projektu vadītāju Daigu Melceri.
6. §
Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 38. §) ir apstiprināts
Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvs.
2022.gada 3.martā saņemts komisijas locekles Kristīnes Līvmanes iesniegums, kurā izteikts
lūgums atbrīvot viņu no komisijas sastāva no 2022.gada 11.marta. Lai nodrošinātu komisijas
nolikumā noteikto locekļu skaitu, nepieciešams lemt par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 6. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm
par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā
“Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 38. §):
1.1. izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Kristīni Līvmani;
1.2. ievēlēt par komisijas locekli Margaritu Rozēnu, Siguldas novada Bāriņtiesas
priekšsēdētājas palīdzi;
2. noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2022. gada 18. martā.
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7. §
Par izmaiņām aizņēmuma līgumā par projekta “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas
novadā” realizāciju
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
[..]
Dome konstatē:
1. 2021.gada 25.martā Siguldas novada pašvaldības dome lēma “Par aizņēmumu infrastruktūras
projektam” (prot. Nr.4, 47.§), paredzot aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Jūdažu ielas
pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”
12.panta trešās daļas ceturto punktu un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma
29.panta, 1². daļu, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.punktā noteikto;
2. Par būvdarbu veikšanu projektā “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” 2021.gada
2.jūnijā ir noslēgts iepirkuma līgums Nr.2021/383, līguma summa 966 444,98 EUR (deviņi simti
sešdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 98 euro centi). Līgums nosaka, ka
objekts jānodod ekspluatācijā 14 mēnešu laikā kopš līguma parakstīšanas dienas, t.i. līdz
2022.gada 1.jūnijam;
3. 2021.gada 16.jūnijā ar Valsts kasi tika noslēgts Aizdevuma līgums Nr.A2-1-21-301, trančes
Nr.P-201/2021 (turpmāk – Aizdevuma līgums), ar aizdevuma mērķi – projekta “Jūdažu ielas
pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” īstenošanai. Līguma 3.4.apakšpunkts nosaka, ka aizdevuma
izmaksa notiek ievērojot šādu grafiku:
3.1.
2021.gadā jāizmaksā 664 700,00 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti
euro un 00 euro centi);
3.2.
2022.gadā 117 300,00 EUR (viens simts septiņpadsmit tūkstoši euro 00 euro centi);
4. 2021. gada 1. septembrī pašvaldībā saņemts no būvnieka Fakta konstatācijas akts Nr.2, kurā
norādīts, ka veicot inženierkomunikāciju izbūves darbus, būvbedres ierakuma zonā ir konstatēts
dolomīts. Dolomīta klātbūtne, būvprojekta izstrādes sākuma stadijā, kad tika veikti ģeotehniskie
urbumi, netika konstatēta. Būvuzņēmējs norādīja, ka dolomīta demontāža aizņem ilgāku laiku,
līdz ar to darbus Objektā nav iespējams veikt atbilstoši kalendārajam grafikam;
5. Atbilstoši faktiski paveikto būvdarbu apjomam, 2021.gadā aizdevums Valsts kasē ir pieprasīts
573 404,35 EUR (pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti četri euro un 35 euro centi)
apmērā. Būvdarbu laikā konstatēto apstākļu dēļ tika kavēta būvdarbu veikšana, līdz ar to
aizdevuma summa, ko nebija iespējams pieprasīt izmaksai Valsts kasē 2021.gadā ir 91 295,65
EUR (deviņdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit pieci euro un 65 euro centi) un to
nepieciešams pārcelt uz 2022.gadā izmaksājamām summām, mainot Aizdevuma līgumā noteikto
aizņēmuma izņemšanas grafiku;
6. Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumi Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 12.punkts noteic, ka pašvaldībām, kas valsts
aizdevuma līgumus investīciju projektu īstenošanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai noslēgušas līdz 2021. gada 31. decembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim nav
nodrošinājušas valsts aizdevuma līgumā 2021. gadam paredzēto valsts budžeta aizdevuma
apmēra izmantošanu, Valsts kase valsts budžeta aizdevuma izmaksu 2022. gadā atbilstoši
attiecīgajā valsts aizdevuma līgumā noteiktajam apmēram un nosacījumiem veic tikai tad, ja …
būvdarbu gadījumā līdz 2022. gada 1. aprīlim tiek veikti grozījumi valsts aizdevuma līgumā par
valsts aizdevuma sadalījumu 2021. un 2022. gadam, ievērojot šādus nosacījumus:
12.1.pārceltais valsts aizdevuma apmērs pēc grozījumu veikšanas valsts aizdevuma līgumā
nepārsniedz 2021. gadā pašvaldības noslēgtajā valsts aizdevuma līgumā noteikto un
neizmantoto valsts aizdevuma apmēru;
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12.2.valsts aizdevuma līguma grozījumiem pievienots darbu veikšanas kalendāra grafiks un
attiecīgās pašvaldības domes lēmums, kas apliecina pašvaldības gatavību īstenot investīciju
projektu 2022. gadā;
12.3.investīciju projekts ar Ministru kabineta lēmumu tika atbalstīts 2021. gadā un tā
īstenošana tika plānota līdz 2022. gadam.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 12.punktu, Siguldas novada Attīstības programmas 2018.2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un
pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru Rīcības virziena RV2
Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un mobilitāte, uzdevumi U4 Uzlabot novada publisko ārtelpu un U9
Uzlabot transporta infrastruktūru, gājēju un velo infrastruktūru un apgaismojumu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 7. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm
par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt investīciju projekta “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”
turpināšanu un pabeigšanu 2022.gadā atbilstoši ar būvnieku saskaņotam darbu veikšanas
kalendārajam grafikam;
2. Apstiprināt nepieciešamos grozījumus 2021.gada 16.jūnija ar Valsts kasi noslēgtajā
Aizdevuma līgumā Nr.A2-1-21-301, trančes Nr.P-201/2021, veicot izmaiņas aizdevuma
izmaksas grafikā (līguma 3.4.apakšpunkts), nosakot aizņēmuma izmaksai šādu sadalījumu:
2.1.2021.gadā 573 404,35 EUR (pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti četri euro
un 35 euro centi);
2.2.2022.gadā 208 595,65 EUR (divi simti astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci
euro un 65 euro centi);
3. Uzdot Finanšu pārvaldei vērsties Valsts kasē un līdz 2022.gada 1.aprīlim sagatavot un veikt
grozījumus Aizdevuma līgumā.
8. §
Par nekustamā īpašuma “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov. (kadastra Nr.8094 001 0094)
zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0061) daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B,
Sigulda, Siguldas novads, 2022.gada 16.februāra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2015.gada
23.februāra Patapinājuma līgumu Nr.2015/284 vai noslēgt jauno patapinājuma līgumu par zemes
vienības ar nosaukumu “Nurmiži” (kadastra apzīmējums 8015 001 0061) daļas 149 m2 platībā
nodošanu bezatlīdzības lietošanā, norādot, ka saskaņā ar 2017.gada 17.marta Vienošanos
Nr.2017/324 par grozījumiem 2015.gada 23.februāra Patapinājuma līgumā Nr.2015/284 līguma
termiņš ir 2022.gada 18.februāris, kā arī norādot, ka zemes vienības daļa nepieciešama uz tās esošo
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000435854
datiem, nekustamā īpašuma “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., (kadastra Nr.8094 001 0094)
zemes vienība (kadastra apzīmējums 8094 001 0061), platība 10.56 ha (turpmāk – zemes vienība),
ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā;
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18.februāra lēmumu “Par zemes
nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.3, §3.) un Siguldas novada pašvaldības domes
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

2017.gada 1.marta lēmumu “Par patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu” (prot. Nr.4, §2.)
starp Siguldas novada pašvaldību kā patapinātāju un SIA “Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793 kā patapinājuma ņēmēju, ir noslēgts 2015.gada 23.februāra Patapinājuma līgums
Nr.2015/284 un pie tā esošā 2017.gada 17.marta Vienošanās Nr.2017/324 par grozījumiem
2015.gada 23.februāra Patapinājuma līgumā Nr.2015/284, ar kuru SIA “Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793, nodota patapinājumā zemes vienības daļa 0,0149 ha platībā, esošo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu uzturēšanai. Patapinājuma līguma termiņš 2022.gada 18.februāris;
saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir reģistrētas C kategorijas
piesārņojošo darbību reģistrā ar numuru RI14C0087, klients - SIA “Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793;
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, ievērojot to, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
komunālo pakalpojumu – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un
attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds un,
ka pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo
funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt
kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, ievērojot to, ka SIA “Saltavots”, reģistrācijas
Nr.40103055793, ir pašvaldības 100% kapitālsabiedrība, kas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
reglamentējošos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un Siguldas novada pašvaldības domes
2021.gada 2.decembra lēmumu “Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“SALTAVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada
Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos” (prot. Nr.13, 7.§), 2021.gada 9.decembrī
starp Siguldas novada pašvaldību un SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793 ir noslēgts
Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr.SNP/2021/512, ar kuru
Siguldas novada pašvaldība nodot SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, nodrošināt
Siguldas novada pašvaldības administratīvās teritorijas daļā Siguldas novada Siguldas pilsētā,
Siguldas, Allažu un Mores pagastos, šādus sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus: ūdens
ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no
padeves vietas ūdensvada tīklā līdz patērētājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē;
saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
otrās daļas 5.punktu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumu, ja publiska persona savu mantu nodod privātpersonai
vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai, likuma 5.panta trešajā daļā noteikts, ka ja publiskas personas mantu
nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts, 2)
nodošanas nepieciešamība un lietderība, 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis
un termiņš, 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ, 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai
skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu;
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Pamatlīdzekļu uzskaites kartiņā Nr.3121704/2 norādīto,
zemes vienības uzskaites vērtība ir 6,57 EUR (seši euro un 57 centi);
saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienības
kadastrālā vērtība ir 4421,00 EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un 00 centi);
saskaņā ar SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, 2022.gada 16.februāra iesniegumā
norādīto un saskaņā ar 2021.gada 9.decembra Līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu Nr.SNP/2021/512, un ņemot vērā, ka uz zemes vienības daļas 0,0149 ha
platībā atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tā ir nepieciešama likumā “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai un
nododama SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, bezatlīdzības lietošanā.
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Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī ņemot vērā
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 5. §)
un Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 8. §), atklāti balsojot ar 17
balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Saltavots”, reģistrācijas Nr.40103055793, nekustamā
īpašuma “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., (kadastra Nr.8094 001 0094) zemes
vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0061), kopējā platība 10.56 ha, daļu 0,0149 ha
platībā uz tās esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai;
2. noteikt patapinājuma līguma termiņu 5 (pieci) gadi;
3. Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot patapinājuma līgumu ar SIA “Saltavots”,
reģistrācijas Nr.40103055793.
9. §
Par nekustamā īpašuma “Vangažu kapi”, kadastra Nr.80640010233, kadastra apzīmējums
80640010228, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot Ropažu novada pašvaldības 2022.gada 8.februāra iesniegumu “Par nekustamā
īpašuma “Vangažu kapi” nodošanu” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. A-6.5/4/550), kurā Ropažu novada
pašvaldība lūdz Siguldas novada pašvaldības domi izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma
“Vangažu kapi”, 3,21 ha platībā, kadastra Nr. 80640010233 (kadastra apzīmējums 80640010228)
nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, pašvaldības funkcijas īstenošanai kapsētas uzturēšanai, dome konstatē:
1. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, sadalot bijušā Inčukalna novada pašvaldības
teritoriju, Vangažu pilsētas teritorija iekļauta jaunizveidotās Ropažu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, pārējā bijušā Inčukalna novada teritorija iekļauta jaunizveidotās
Siguldas novada pašvaldības teritorijā;
2. Vēsturiski Vangažu pilsētai piekritīgi bijuši Vangažu kapi;
3. Inčukalna novada pašvaldības dome ar 2018. gada 16.maija lēmumu, protokolu Nr. Nr.8 - 21.§.
“Par nekustamā īpašuma “Vangažu kapi” pārņemšanu” nolēma iegādāties nekustamo īpašumu
“Vangažu kapi”, kadastra apzīmējums 8064 001 0228, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā,
3,21 ha platībā no Vangažu evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr. 90001077869, par
kadastrālo vērtību EUR 1236 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši eiro) apmērā. “Vangažu
kapi” īpašuma tiesības uz bijušās Inčukalna novada pašvaldības vārda reģistrētas 2018.gada
10.decembrī, nodalījuma Nr. 100000568817;
4. Apdzīvoto vietu un administratīvo teritoriju likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka
jaunievēlētā Siguldas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja;
5. Siguldas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Vangažu kapi”, īpašuma kadastra
Nr. 80640010233, kadastra apzīmējums 80640010228, sastāv no zemesgabala 3,21 ha platībā.
Kapsētas teritorijā atrodas arī būve bez subjekta ar kadastra Nr. 80640010106001 (kapliča). Ar
2021.gada 2.jūlija sadarbības līgumu Nr. SNP/2021/3 Siguldas novada pašvaldība būvi ar
nosaukumu “Kapliča Vangažu kapos” nodeva Ropažu novada pašvaldībai;
6. Ropažu novada pašvaldība iesniegumā norādījusi, ka Vangažu pilsētas administratīvajā teritorijā
nav citas kapsētas izveidošanas iespējas un Ropažu novada pašvaldībai tās funkciju izpildes
nodrošināšanai nepieciešams nekustamais īpašums “Vangažu kapi” likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par savas
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7.

8.

9.

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā, kapsētu izveidošanas un
uzturēšanas funkcijas veikšanai;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa paredz, ka atvasinātas
publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas
personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas
publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais
īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai
publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi;
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka: “Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: 2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”;
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts noteic, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, kā arī ņemot
vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3,
7. §) un Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 9. §), atklāti balsojot ar
16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – 1 (A. Garančs), dome nolemj:
1. Nodot Ropažu novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu “Vangažu
kapi”, 3,21 ha platībā, kadastra Nr.80640010233, kadastra apzīmējums 80640010228,
pašvaldības funkcijas īstenošanai - kapsētas uzturēšanai.
2. Pilnvarot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Linardu Kumski
parakstīt nekustamā īpašuma “Vangažu kapi”, kadastra apzīmējums 80640010228,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā 3,21ha platībā, nodošanas-pieņemšanas aktu.
3. Uzdot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības
nodaļas vadītājai sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu un organizēt pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanu.
4. Pēc īpašumtiesību reģistrācijas zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda, izslēgt
no Siguldas novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu “Vangažu kapi”, 3,21 ha
platībā, kadastra Nr.80640010233, kadastra apzīmējums 80640010228 (pamatlīdzekļi Nr.10228, Nr.1463067).
5. Atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu “Par sadarbības
līguma slēgšanu” (prot. Nr.10, 33.§).
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10. §
Par nekustamā īpašuma Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2022.gada
17.februāra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Biešu iela 14,
Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr.5 ,1.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Biešu ielā 14, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov.,
dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.8064 002 0465, sastāv no zemes vienības 0,0637 platībā (kadastra apzīmējums 8064 002
0465), turpmāk – Nekustamais īpašums, pieder Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
ierakstu Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605534.
2. Saskaņā ar Inčukalna novada 2013.gada 22.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10/2013 “Par
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko daļu”, turpmāk – Teritorijas plānojums, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80640020473 plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija
(DzS);
3. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
4. Par zemes vienību nav spēkā esošu nomas līgumu.
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta
pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā
nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
6. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
7. Atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
8. Saskaņā ar SIA “Invest Cēsis”, reģ.Nr. 44103018948, 2021.gada 2.jūnija novērtējumu,
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 2 800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro). Atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta un 12.apakšpunkta, un
52.panta pirmās daļas 24.apakšpunkta nosacījumiem darījums ar pievienotās vērtības nodokli
nav apliekams.
9. Atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 12.punktā noteikts, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo
vērtību 2007.gada 31.decembrī.
10. Saskaņā ar informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamā
īpašuma kadastrālā vērtība 2022.gadā ir 1452,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit
divi euro);
11. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 4. un 6.punktu, 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un
sesto daļu, 10.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.6, 10. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis,
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D. Dukurs, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – 1 (A. Garančs), dome
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Biešu iela
14, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 002 0465, kas sastāv no
zemes vienības 0,0637 ha platībā (kadastra apzīmējums 8064 002 0465), nosakot, ka tas nav
nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm funkciju nodrošināšanai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov., kadastra
Nr. 8064 002 0465, atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar augšupejošu soli
elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, izsoles sākumcenu nosakot 2 933,00 EUR (divi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov.,
kadastra Nr.8064 002 0465, izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā.
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.
11. §
Par nekustamā īpašuma Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
[..]
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas 2022.gada
17. februāra sēdes lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Biešu iela 15,
Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 2.§) ar priekšlikumu nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Biešu ielā 15, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov.,
dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra
Nr.8064 002 0473, sastāv no zemes vienības 0,0680 platībā (kadastra apzīmējums 8064 002
0473), turpmāk – Nekustamais īpašums, pieder Siguldas novada pašvaldībai, pamatojoties uz
ierakstu Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048
8481;
2. Saskaņā ar Inčukalna novada 2013.gada 22.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10/2013 “Par
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, turpmāk – Teritorijas plānojums, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80640020473 plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves
teritorija (DzS);
3. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
4. Par zemes vienību nav spēkā esošu nomas līgumu;
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
6. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija;
8. Saskaņā ar SIA “Invest Cēsis”, reģ.Nr. 44103018948, 2022.gada 15.februāra novērtējumu,
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 2 800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro). Atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta pirmās daļas 1.apakšpunkta un 12.apakšpunkta,
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un 52.panta pirmās daļas 24.apakšpunkta nosacījumiem darījums ar pievienotās vērtības
nodokli nav apliekams;
9. Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktā noteikts, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka
par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo
vērtību 2007.gada 31.decembrī;
10. Saskaņā ar informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamā
īpašuma kadastrālā vērtība 2022.gadā ir 1841 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit
viens euro);
11. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 4. un 6.punktu, 3.panta pirmās
daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo daļu 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un sesto daļu,
10.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 11. §),
atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Biešu iela
15, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr. 8064 002 0473, kas sastāv no
zemes vienības 0,068 ha platībā (kadastra apzīmējums 8064 002 0473), nosakot, ka tas nav
nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm funkciju nodrošināšanai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov., kadastra
Nr. 8064 002 0473, atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ar augšupejošu soli
elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, izsoles sākumcenu nosakot 2933,00 EUR (divi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pag., Siguldas nov.,
kadastra Nr.8064 002 0473, izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā.
4. Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.
12. §
Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu tūrisma maršruta Via Hanseatica uzturēšanā
un attīstībā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir saņemta Vidzemes plānošanas reģiona,
reģ. Nr. 90002180246, 03.12.2021 vēstule nr. 4.2.1/700 ar lūgumu Pašvaldībai piedalīties un
finansiāli atbalstīt sadarbību tūrisma maršruta “Via Hanseatica” uzturēšanā un attīstībā 2022. gadā.
Sadarbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību un maršrutam pieguļošo teritoriju attīstību.
Siguldas novada pašvaldība jau iepriekš sadarbojusies ar Vidzemes plānošanas reģionu
(turpmāk- VPR) projektā “Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via
Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē (Via Hanseatica)”, kurš tika īstenots no 2012. līdz 2014. gadam.
Tālākajā savas darbības laikā VPR turpinājis aktīvu darbu Eiropas Savienības fondu piesaistē
maršrutu izveidei un attīstībai; veidojis publicitātes materiālus Latvijā un ārvalstīs; organizējis
seminārus partneriem; organizējis ceļošanas akcijas; sadarbojies ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru tūroperatoru piesaistē.
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2022. gadā projekta sadarbības ģeogrāfisko teritoriju ietver autoceļa A3 piegulošā teritorija
līdz 40 km attālumam no ceļa atbilstoši infrastruktūrai un tūristu piesaistes vietām, kā arī autoceļa A2
piegulošā teritorija līdz 10km attālumam no ceļa Alūksnes un Smiltenes novadā. Ņemot vērā
administratīvi teritoriālās reformas izmaiņas Siguldas novadā, nepieciešams atjaunot sadarbību ar
VPR, lai 2022. gadā nodrošinātu Siguldas novada (Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta un Krimuldas
pagasta) tūrisma piedāvājuma, piemēram, Lēdurgas dendroparka, Turaidas muzejrezervāta, dabas
objektu un maršrutu, naktsmītņu, ēdināšanas uzņēmumu u.c. iekļaušanu piedāvātajās partnera
aktivitātēs. Partnera maksājumu 2022. gada projektā sastāda 1000.00 EUR (vienu tūkstoti euro, 00
centi)
Sadarbības projekta ietvaros plānotās aktivitātes – mājas lapas www.viahanseatica.info un
datu bāzes uzturēšana; foto un video materiālu veidošana; mārketinga aktivitātes – ceļošanas akcijas,
viktorīnas, mediju un tūroperatoru vizītes, dalība pasākumos, regulāra publicitāte; izglītojoši
pasākumi tūrisma uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem; pēc iespējas ES finanšu
līdzekļu piesaistīšana projektu ietvaros, kā arī citas aktivitātes par kurām partneri sadarbības laikā
vienosies. Katru gadu saskaņots darba plāns un sagatavota atskaite par tā izpildi.
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 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 10. §) un Finanšu komitejas
2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 12. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu tūrisma maršruta Via Hanseatica
uzturēšanā un attīstībā 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.
13. §
Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā saņemts pašvaldības SIA “Norma K”, reģ. Nr. 40003312216,
turpmāk – Sabiedrība, valdes locekļa Voldemāra Cērpa 2022.gada 4.marta iesniegums par
ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastā, turpmāk –
Iesniegums. Izskatījusi Iesniegumu, dome konstatē:
1. pašvaldības SIA “Norma K” ir Siguldas novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrība, kas Siguldas
novada Mālpils pagastā nodrošina no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un
2.punkta izrietošu uzdevumu – ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu,
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. Mālpils novada dome un pašvaldības SIA
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2.

3.

4.

5.

6.

“Norma K” 2018. gada 11.decembrī ir savstarpēji noslēgušas līgumu par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
Līdz šim Sabiedrība ūdenssaimniecības pakalpojumiem Siguldas novada Mālpils pagastā
piemēroja Mālpils novada domes 2015. gada 25.jūnijā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu
tarifu 0,78 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,97 EUR/m3 (bez PVN).
SIA “Norma K” iesniegumā norāda, ka jaunā tarifa projektu veido galveno pozīciju elektrības un
degvielas izmaksu cenu pieaugums, no 2021.gada novembra elektrības cenu pieaugums ir 272
%, degvielas cenu pieaugums ir 52 %, ka arī darba algu pieaugums kopš 2016.gada ir palielinājies
par 35 %, tādēļ ir nepieciešams apstiprināt jaunu tarifu, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas
rentabilitāti.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomās
funkcijās ietilpst – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, savukārt minētā
likuma 21. panta pirmās daļas 14. punkta c) apakšpunkts nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas
nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības
ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta otrajā daļā noteikts, ka vietējās pašvaldības
dome nosaka maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestāde.
Vietējās pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta sniegtajiem sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus gadā. Nosakot maksu par
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vietējā pašvaldība piemēro likumā “Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem“ noteiktos sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
pamatprincipus.
Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 51. punktā noteikts, ka maksājumu par
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu vai pašvaldības noteikto maksu
konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 1.punktu 21. panta pirmās daļas 14. punkta c) apakšpunktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.6, 13. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – 1 (E. Eisaks), dome
nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K”:
1.1. ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 1,28 EUR/m3 bez PVN (ar PVN 1,55
EUR/m3);
1.2. kanalizācija pakalpojumu tarifu 1,33 EUR/m3 bez PVN (ar PVN 1,61 EUR/m3).
2. Noteikt, ka apstiprinātais tarifs stājas spēkā un piemērojams no 2022.gada 1.maija.
3. Informēt Siguldas novada Mālpils pagasta iedzīvotājus par domes pieņemto lēmumu.
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekli V. Cērpu.
14. §
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
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Lai pēc administratīvi teritoriālās reformas varētu nodrošināt konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.”
rīkošanu visā jaunveidotajā Siguldas novada teritorijā, ir aktualizēts Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 25.februāra nolikums Nr.3/2021 “Konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.”. Ņemot vērā,
ka grozīto normu apjoms pārsniedz vairāk nekā pusi no spēkā esošo normu apjoma, nepieciešams
apstiprināt nolikumu jaunā redakcijā. Katru kārtējo gadu Konkursam paredzēto finansējumu
pašvaldības dome paredz Konkursa rīkotāja budžetā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.3, 12. §) un Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6,
14. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” nolikumu
pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” komisiju šādā
sastāvā:
2.1. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pārstāvis (viena persona)
2.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora pārstāvis
(viena persona);
2.3. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis (viena persona);
2.4. Krimuldas pagasta uzņēmējs (viena persona), kuru izvirza Krimuldas un Lēdurgas
pagastu apvienības pārvalde;
2.5. Mālpils pagasta uzņēmējs (viena persona), kuru izvirza Mālpils un Mores pagastu
apvienības pārvalde;
2.6. Inčukalna pagasta uzņēmējs (viena persona), kuru izvirza Allažu un Inčukalna
pagastu apvienības pārvalde.
Tehnisku iemeslu dēļ deputāts J. Zilvers nepiedalās balsošanā. Balsošanā piedalās 16 deputāti.
15. §
Par vienošanos finansējuma palielinājumam un izmaiņām infrastruktūras projektam
“Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju
ielās Siguldā, Siguldas novadā”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
[..]
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2021.gadam īstenot projektus:
1.1.“Vizbuļu ielas pārbūve Siguldā” līdz 2021.gadam, indikatīvā projekta realizācijas
summa ir 733 354 EUR (septiņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit četri
euro), projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota satiksmes drošība, paredzēts
pārbūvēt 379 metrus;
1.2.“Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu ielā Siguldā” līdz 2022.gadam,
indikatīvā projekta realizācijas summa ir 550 000 EUR (pieci simti piecdesmit tūkstoši
euro), projekta realizācijas rezultātā tiks pārbūvēta Mālkalnu iela Siguldā, uzlabota
satiksmes drošība un vides kvalitāte, paredzēts pārbūvēt 501 metru;
1.3.“Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Kalmju ielā Siguldā” līdz 2022.gadam,
indikatīvā projekta realizācijas summa ir 593 205 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs
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tūkstoši divi simti pieci euro), projekta realizācijas rezultātā tiks pārbūvēta Kalmju
iela, uzlabota satiksmes drošība un vides kvalitāte, paredzēts pārbūvēt 468 metrus;
(turpmāk – Projekti);
2. Projektus tika paredzēts uzsākt līdz 2021.gada 31.decembrim un tie pilnībā īstenojami līdz
2022.gada 31.decembrim, sasniedzot investīciju projektu mērķi un neradot nepieciešamību
pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados;
3. 2021.gada 12.jūlijā Siguldas novada pašvaldība noslēgusi Vienošanos par valsts budžeta
finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai (turpmāk – Vienošanās) ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūru;
4. Piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums saskaņā ar Vienošanās 1. pielikumu Investīciju
projekta īstenošanai ir 1 595 075,15 EUR (viens miljons pieci simti deviņdesmit pieci tūkstoši
septiņdesmit pieci euro un 15 centi), no tā:
4.1.2021. gadā piešķirtais finansējums ir 797 538 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro);
4.2.2022. gadā piešķirtais finansējums ir 797 537,15 EUR (septiņi simti deviņdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro un 15 centi).
5. 2021.gada 26.jūlijā ar SIA “Strauteks” noslēgts līgums Nr.SNP/2021/83 par Kalmju ielas
pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā. Kopējā darbu izpildes summa 295 115,10 EUR (divi simti
deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts piecpadsmit euro un 10 centi) apmērā (šeit un turpmāk
summas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa);
6. 2021.gada 27.jūlijā ar SIA “Strauteks” noslēgts līgums Nr.SNP/2021/84 par Mālkalnu ielas
pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā. Kopējā darbu izpildes summa 393 125 EUR (trīs simti
deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro);
7. 2021.gada 26.jūlijā ar SIA “Strauteks” noslēgts līgums Nr.SNP/2021/85 par Vizbuļu ielas
pārbūvi Siguldā, Siguldas novadā. Kopējā darbu izpildes summa 317 873,50 EUR (trīs simti
septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 50 centi) apmērā;
8. Veicot būvdarbus 2021.gadā līgumu Nr.SNP/2021/85, SNP/2021/84, SNP/2021/83 ietvaros,
tika secināts, ka projekta realizācijai bija nepieciešami papildu būvdarbi, kas bija atklājušies
būvniecības procesā, un cita pakalpojuma sniedzēja piesaiste būtu radījusi būtisku
būvniecības un administratīvo izmaksu pieaugumu.
9. Ņemot vērā minēto, Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 2.decembra sēdē pieņēma
lēmumu “Par vienošanos par finansējuma palielinājumu infrastruktūras projektam “Vizbuļu
ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā,
Siguldas novadā” (prot.Nr.13, 36.§) un nolēma slēgt vienošanās ar SIA “Strauteks” par
papildu darbu veikšanu investīciju projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve
uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros, paredzot
nepieciešamos papildus līdzekļus 2022. gada budžetā šādā apmērā:
9.1.2021.gada 26.jūlija līgumam Nr.SNP/2021/85 piešķirot papildus 60 079,02 EUR
(sešdesmit tūkstoši septiņdesmit deviņi euro un 02 centi);
9.2.2021.gada 26.jūlija līgumam Nr.SNP/2021/83 piešķirot papildus 23 204 EUR
(divdesmit trīs tūkstoši divi simti četri euro);
9.3.2021.gada 27.jūlija līgumam Nr.SNP/2021/84 piešķirot papildus 11 451,10 EUR
(vienpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro un 10 centi).
10. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 61.panta pirmās daļas 3. punktu
Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 3) grozījumi tiek
izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai
nebūtiski. PIL 61.panta trešās daļas 2. un 3. punkts noteic, ka būtiski iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 2) pasūtītājam ir nepieciešami
papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un
piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai
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tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto
aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš
nevarēja paredzēt. Saskaņā ar PIL 61.panta piektās daļas 2.punktu Iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot
vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu),
vienlaikus nesasniedz: 2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15
procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska
būvdarbu līguma gadījumā.
11. Veicot darbus līguma Nr.SNP/2021/85 ietvaros, balstoties uz Vizbuļu ielas būvprojekta
risinājumiem un apsekojot būvobjektu dabā, būvsapulces protokolā konstatēts, ka
nepieciešami papilddarbi, lai pievienotos esošajām drenāžas sistēmām nepieciešams izbūvēt
papildus pieslēgumus, kas nebija iepriekš paredzami, bet atklājās veicot būvdarbus, kā arī
grunts vājas nestspējas dēļ nepieciešama tās nomaiņa.
Būvniecības pabeigšanai Vizbuļu ielā papildus nepieciešamais finansējums ir 17 551,60 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro un 60 centi);
12. Veicot darbus līguma Nr.SNP/2021/84 ietvaros, balstoties uz Mālkalnu ielas būvprojekta
risinājumiem un apsekojot situāciju dabā, kā arī ņemot vērā SIA “SALTAVOTS” ieteikumus,
būvsapulces protokolā konstatēts, ka būvniecības pabeigšanai Mālkalnu ielā papildus
finansējums nepieciešams šādu darbu veikšanai:
12.1. papildus pieslēgumu izbūvēšanai, lai pievienotos esošajām drenāžas sistēmām, kas
nebija iepriekš paredzamas, bet atklājās veicot būvdarbus, kā arī grunts vājas nestspējas
dēļ - 6644 EUR (seši tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro);
12.2. esošo pieslēgumu posmu nomaiņai un jaunu izbūvei, ņemot vērā SIA “SALTAVOTS”
ieteikumus lietderīgas infrastruktūras sakārtošanai pirms cietā seguma izbūves un, lai
nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu ilgtermiņā - 1859 EUR (viens tūkstotis astoņi simti
piecdesmit deviņi euro);
12.3. balstoties uz Mālkalnu ielas iedzīvotāju iesniegumu un Doņu, Meldru, Kalmju,
Mālkalnu, Paparžu ielu iedzīvotāju aptaujas par nepieciešamību izbūvēt pazemes
atkritumu šķirošanas konteineru vietu rezultātiem, pieņemts lēmums neizbūvēt pazemes
konteineru šķirošanas vietu, tādejādi samazinot nepieciešamā finansējuma apmēru par
kopējo summu 3790,70 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 70 centi).
12.4. Būvniecības pabeigšanai Mālkalnu ielā papildus nepieciešamais finansējums ir
4712,30 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 30 centi);
13. Veicot darbus līguma Nr.SNP/2021/83 ietvaros Kalmju ielā un veicot aprēķinus pēc situācijas
objektā un izpilduzmērījumus, kas nepieciešami līdz galīgai būvdarbu veikšanai, lai nodotu
Kalmju ielas būvobjektu ekspluatācijā konstatēts, ka papildus finansējums nepieciešams šādu
darbu veikšanai:
13.1. papildus pieslēgumu izbūve, lai pievienotos esošajām drenāžas sistēmām, kas nebija
iepriekš paredzami un atklājās veicot būvdarbus, kā arī grunts nomaiņa tās nestspējas
uzlabošanai, kas nebija - 20 483,10 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs
euro un 10 centi);
13.2. papildus drenāžas kolektora pagarinājuma izbūve līdz īpašumam Nr. 20, kam veicot
izpēti pirms projektēšanas, bija neprecīza informācija par esošo pieslēgumu. Apsekojot
situāciju dabā pēc īpašnieka lūguma, tiek iekļauts pieslēgums, kas ved pa pašvaldībai
piederošu zemi, līdz norādītajam privātīpašumam - 5680 EUR (pieci tūkstoši seši simti
astoņdesmit euro);
13.3. vērtējot situācijā dabā un veicot aprēķinus atbilstoši būvprojektam secināts, ka nav
nepieciešams izbūvēt un veikt augu zemes un liekās grunts izņemšanu, tādejādi samazinot
finansējuma apmēru par 4716 EUR (četri tūkstoši sešpadsmit euro);
28

13.4. būvniecības pabeigšanai Kalmju ielā papildus nepieciešamais finansējums ir
21 447,10 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro un 10 centi).
14. Pasūtītājam projekta realizācijai ir nepieciešams veikt papildus būvdarbus, kas atklājušies
būvniecības procesā un cita pakalpojuma sniedzēja piesaiste radīs būtisku būvniecības un
administratīvo izmaksu pieaugumu, kā arī būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas nav
pieļaujams šī projekta realizācijai. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams pieņemt
lēmumu par vienošanos slēgšanu par finansējuma palielinājumu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, trešās daļas 2.
un 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 13. §) un Finanšu komitejas 2022.gada
10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 15. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:

1. Slēgt vienošanās par papildu darbu veikšanu investīciju projektā “Vizbuļu ielas pārbūve un
grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas
novadā”:
1.1. pie 2021.gada 26.jūlijā līguma Nr. SNP/2021/83 21 447,10 EUR (divdesmit viens
tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro un 10 centi) apmērā;
1.2. pie 2021.gada 27.jūlijā līguma Nr. SNP/2021/84 4712,30 EUR (četri tūkstoši septiņi
simti divpadsmit euro un 30 centi) apmērā;
1.3. pie 2021.gada 26.jūlijā līguma Nr. SNP/2021/85 17 551,60 EUR (septiņpadsmit
tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro un 60 centi) apmērā.
2. Papildus nepieciešamos līdzekļus paredzēt no Transporta būvju nodaļas 2022.gada budžeta
līdzekļiem, grozījumus budžetā veicot pēc iepirkumu procedūru pabeigšanas pārējiem
Transporta būvju nodaļas objektiem.
16. §
Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” par tūrisma maršruta
marķēšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk –
Aģentūra) ierosinājumu iesaistīties starptautiska tūrisma maršruta sadarbības projektā un finansiāli
atbalstīt tūrisma maršruta “Latvijas Sv. Jēkaba ceļš” (starptautiski zināms kā Santjago ceļš)
marķēšanu Siguldas pilsētā un tā popularizēšanu kopā ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa
asociācija” (turpmāk – Biedrība), balstoties uz iepriekš saskaņota Biedrības marķējuma plāna un tā
izmaksām, dome konstatē:
1. Sv. Jēkaba ceļš tiek veidots Latvijā un Eiropas Savienībā, ar mērķi veicināt Eiropas valstu
kultūras apmaiņu starp Sv. Jēkaba ceļa pilsētām, rajoniem, reģioniem, lai apliecinātu Eiropas
kultūras identitāti un tās vērtības, tāpat arī veicināt vietējā un starptautiskā līmenī mūsu unikālā
vēsturiskā, kultūras un intelektuālā mantojuma izplatīšanu;
2. Kopējais Latvijas Sv. Jēkaba ceļa garums ir 562 km un sastāv no 24 etapiem. No sākuma punkta
Valkā pie Igaunijas robežas līdz Rīgai ir 12 etapi (280 km). Maršruts ved cauri Gaujas Nacionālā
parka teritorijai, tostarp Siguldas novada teritorijai. Marķējums ir pilnībā vai daļēji pabeigts arī
citās Gaujas Nacionālā parka teritorijās – Cēsu un Valmieras novados;
3. Maršruta marķēšana dabā veicina vietas popularitāti, piesaistot vairāk tūristus konkrētajai
teritorijai un sekmē viņu interesi izmantot tuvumā esošos tūrisma pakalpojumus (naktsmītnes,
ēdināšana, atpūtas iespējas), tādejādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un vietas atpazīstamību
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4.

5.

vietējā un starptautiskā mērogā. Sadarbības ietvaros Pašvaldība finansiāli atbalstītu marķēšanu
Siguldas pilsētas teritorijā, balstoties uz iepriekš saskaņota Biedrības marķējuma plāna
(Pielikums nr.1) par norāžu veidiem un koordinātām, kas kopumā sastāda 1875.00 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci euro un nulle centi) bez PVN. Marķējumam
nepieciešamo summu sastāda izmaksas (Pielikums nr.2) par norāžu izvietošanu, ieskaitot darba
izpildi – 19 putnu būri ar marķējuma virziena norādi, 40 koka zīmes ar maršruta virziena norādi,
1 bronzas gliemežvāks izvietošanai uz Gaujas tilta, 2 koka flīzes, 40 misiņa gliemežvāki bruģī;
Biedrība ir saņēmusi arī Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu marķēšanai Gaujas
Nacionālā parka Siguldas novada teritorijā un VAS “Latvijas Valsts ceļi” saskaņojumu par
marķējuma izvietošanu uz Gaujas tilta Siguldā;
Tūrisma likuma 8.pants noteic, ka pašvaldība tūrisma jomā: saskaņā ar teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem (Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam
52., 53. punkts) 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 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 14. §) un Finanšu komitejas
2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 16. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav,
atturas – nav, dome nolemj:
1. atbalstīt sadarbību ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” par tūrisma maršruta
“Latvijas Sv. Jēkaba ceļš” marķēšanu 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.
17. §
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Allažos un Lēdurgā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
2021.gada 31.augustā Ministru kabinets apstiprinājis noteikumus Nr. 595 “Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību““. Ar
grozījumiem precizētas vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru (turpmāk –
VPVKAC) izveides vietas, tajā skaitā iekļaujot iespēju izveidot VPVKAC jebkurā apdzīvotā vietā
(piemēram, pilsētās, valstspilsētās, novada attīstības centros, pagastos vai citās apdzīvotās vietās),
attiecīgi VPVKAC izvietojot apdzīvotā vietā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 7. pantam. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu
sniegšanas kārtību” 4.punkts noteic, ka novada nozīmes vai vietējas nozīmes vienotajā klientu
apkalpošanas centrā vienuviet pašvaldība nodrošina pašvaldības pārziņā esošu pakalpojumu
sniegšanu un vismaz minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto pakalpojumu sniegšanu.
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Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 4.1 daļu kārtību, kādā izmanto
gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, nosaka
Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi vēl nav izdoti. Valsts kancelejas interneta tīmekļa
vietnē ir pieejams noteikumu projekts “Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā
paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla un valsts
pārvaldes pakalpojumu atbalsta dienesta izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveidei” (turpmāk – noteikumu projekts), kas tiek virzīts apstiprināšanai. Noteikumu projekta 11.
punkts nosaka, ka vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei nepārsniedz 70 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem,
bet ne vairāk kā 7200 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro). Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem
finanšu vai kapitālieguldījumu veidā sedz ne mazāk kā 30 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides izdevumiem un ne mazāk kā 50 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem.
Noteikumu projekta 12. un 13. punkts nosaka, ka VPVKAC darbības nodrošināšanas tiek
piešķirta fiksētā daļa - fiksēta summa, ko ik gadu pašvaldībai piešķir 1200 EUR (viens tūkstotis divi
simti euro) apmērā par katra VPVKAC uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā. Tā ir ikgadēja
dotācija, kuras apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai nepārsniedz 50 % no
kopējiem VPVKAC uzturēšanas izdevumiem. Darbības nodrošināšanas paredzēta arī mainīgā daļa,
kas tiek aprēķināta, naudas vienības apmēru reizinot ar katras pašvaldības visu vienoto klientu
apkalpošanas centru iepriekšējā kalendārajā gadā sniegto pakalpojumu skaitu, kas reģistrēts
pakalpojumu vadības sistēmā, un ņemot vērā klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas
prasības, kas atrunātas citos normatīvajos tiesību aktos publisko pakalpojumu jomā.
Noteikumu projekta 6.punkts noteic, ka, lai saņemtu valsts budžeta dotāciju saskaņā ar šo
noteikumu 21. punktu, pašvaldība ministrijas noteiktā termiņā iesniedz:
- pieteikumu dotācijas saņemšanai vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, vienotā klientu apkalpošanas centra izveides un darbības
nodrošināšanas izdevumu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;
- pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;
- pašvaldības īpašumā vai ilgtermiņa nomā esoša infrastruktūras objekta telpu plānu vienotā
klientu apkalpošanas centra projektēšanai un būvdarbu veikšanai;
- plānotās valsts budžeta dotācijas izlietojuma sadalījumu atbilstoši ekonomisko kategoriju
klasifikācijas kodiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu izdevumu klasifikāciju
ekonomiskajām kategorijām.
Ņemot vērā minēto, lai pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās varētu saņemt valsts budžeta
dotāciju VPVKAC izveidei gan Allažos, gan Lēdurgā ir nepieciešams pašvaldības domes lēmums.
VPVKAC izveides un darbības mērķis ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem vienkopus iegūt
informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā īpaši tām personām,
kuras citādi digitālai videi nevar piekļūt, vai ir nepietiekamas digitālās prasmes. Covid-19 pandēmijas
laikā šāds atbalsts iedzīvotājiem ir īpaši nozīmīgs. VPVKAC darbības pamatā ir vienota, sistēmiska
klientu apkalpošanas politika – viens tīkls, vienota pieeja, vienveidīgs pakalpojuma sniegšanas
standarts.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu
Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto
pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 4.punktu, MK noteikumu
projekta “Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla un valsts pārvaldes pakalpojumu atbalsta
dienesta izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 6., 11. 12. un 13. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 9. un 12.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta
sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 17. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska,
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A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas –
nav, dome nolemj:
1. atbalstīt vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izveidi Allažos un
Lēdurgā, ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums;
2. Klientu apkalpošanas pārvaldei nodrošināt pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai centru izveidei un
uzturēšanai, paredzot, ka pašvaldības līdzfinansējums vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidei nav mazāks par 30% no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides
izdevumiem, savukārt uzturēšanas izdevumi nav mazāki par 50%.
18. §
Par nolikuma “Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursa nolikums”
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas stratēģiskā mērķa uzdevuma “Nodrošināt
daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu” īstenošanai plānotās rīcības ir: izstrādāt
eksportspējīgus kultūras pasākumu piedāvājumus; radīt platformu jaunu kultūras produktu un
piedāvājumu radīšanai, attīstīšanai; sniegt atbalstu kultūras organizāciju un radošo industriju darbībai
ar mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un pieejamību. Savukārt Siguldas novada Kultūras
nozares attīstības stratēģijā ir noteikts, stratēģiskā mērķa uzdevums “Veidot daudzveidīgu un
kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, akcentējot Siguldas novada kultūrvides unikalitāti un kopienas
tradīcijas”
Ar 2021.gada 20.maija Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.7, 31. §)
atbalstīta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas
( UNESCO ) Radošo pilsētu tīklam. UNESCO Radošo pilsētu tīkls izveidots 2004.gadā, lai veicinātu
starptautisko sadarbību starp pilsētām, kuras radošumu ir atzinušas par būtisku virzītājspēku
ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā. Radošo pilsētu tīkls ir arī viena no UNESCO pamatiniciatīvām ANO
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanai, kā arī Jaunās Pilsētvides attīstības
programmas iedzīvināšanai vietējā līmenī. Kultūras centra sagatavotājā pieteikumā iekļauts vidēja
termiņa (četru gadu) rīcības plāns, aprakstot galvenās lokālās un starptautiskās iniciatīvas, kurās
Siguldas pilsēta apņemas īstenot un sasniegt tīkla mērķus: stimulēt un uzlabot dalībpilsētas iniciatīvas
literatūras nozarē, lai radošumu padarītu par būtisku Siguldas pilsētas attīstības sastāvdaļu, jo īpaši ar
publiskā, privātā un pilsoniskā sektora starpniecību; stiprināt kultūras aktivitāšu, preču, pakalpojumu
radīšanu, izplatīšanu; attīstīt radošuma un inovāciju centrus un paplašināt nozares profesionāļu
iespējas; stiprināt starptautisko sadarbību starp pilsētām un uzlabot kultūras pieejamību un līdzdalību
tajā.
Minētā projekta ietvaros ar 2021.gada 1.oktobri tiek uzsākta speciāla literatūras projektu
īstenošanas programma “Literatūra Siguldā”, tiek apstiprināts jauns amats “projektu vadītājs” ar
amata mērķi “Izstrādāt kultūras projektu priekšlikumus, organizēt un vadīt projektus”. 2022.gadā
budžetā plānots finansējums literatūras projektu īstenošanai. 2022.gada 16. februāra Siguldas novada
pašvaldības domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejā prezentēti plānotie projekti un
pieņemts lēmums atbalstīt projekta “Literatūra Siguldā “ iezīmēto virzienu realizāciju. Šī projekta
realizācijas ietvaros paredzēts arī īstenot Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursu.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 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”, likuma “Par pašvaldībām“ 41.panta pirmās daļas
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2.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2022.gada 9.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.3, 5. §) un Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6,
20. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
apstiprināt nolikumu “Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursa nolikums”
pielikumā pievienotajā redakcijā.
19. §
Par piedalīšanos projektā “Lēdurgas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība – mūsdienīgas
un aktīvas kopienas nostiprināšanai” un finansējuma piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Lai uzlabotu Siguldas novada publisko ārtelpu, pilnveidotu kultūras pasākumu norisi un
nodrošinātu to pieejamību Siguldas novada Lēdurgas pagastā, veicot teritorijas labiekārtošanas
darbus, pamatojoties uz pielikumā esošo plānoto darbu un materiālu sarakstu (provizorisks izmaksu
aprēķins), saskaņā ar Vidzemes lauku partnerības “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības
(turpmāk – SVVA) stratēģiju 2014.-2020.gadam un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”“ 5.2.
punkta aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” izsludinātā konkursa nosacījumiem ir
izstrādāts projekta iesniegums “Lēdurgas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība – mūsdienīgas un
aktīvas kopienas nostiprināšanai” (turpmāk – Projekts).
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu,
kā arī saskaņā ar Krimuldas novada attīstības programmas 2015. -2021.gadam Rīcības plāna rīcībām
Nr. 3.17. “Attīstīt un labiekārtot publisko ārtelpu novadā” un Nr. 3.28. “Saglabāt, sakopt un
nodrošināt pieejamību kultūrvēsturiskiem objektiem un ainavām”, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 21. §) un
Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 21. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm
par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
K. Zaļais, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt dalību Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā projektu iesniegšanas
12.kārtā, atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.–
2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”“ 5.2. punkta
aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ar projekta iesniegumu “Lēdurgas
kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība – mūsdienīgas un aktīvas kopienas nostiprināšanai”
ar kopējām attiecināmām izmaksām EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši eiro), ko veido:
a. plānotais publiskais atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
(ELFLA) 90% jeb EUR 18 000 (astoņpadsmit tūkstoši eiro);
b. pašvaldības finansējums 10% jeb EUR 2000 (divi tūkstoši eiro).
2. Pēc Projekta apstiprināšanas pašvaldības līdzfinansējuma segšanai paredzēt pašvaldības
2022. un 2023. gada budžetā līdzekļus EUR 2000 (divi tūkstoši eiro) apmērā.
3. Pašvaldībai vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta īstenošanas uzturēt Projekta realizācijas
rezultātā izveidotos objektus.
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20. §
Par telpu nomas līgumu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mazā Brīnumzeme”, reģistrācijas
Nr. 44103094871, juridiskā adrese: Piebalgas ielā 29, Cēsīs, LV-4101, 2022.gada 11.februāra
iesniegumu, kas reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. A-3.1/8/608, ar lūgumu
pagarināt 2016.gada 29.septembrī noslēgto Nomas līgumu Nr. 2016/1501 par Laurenču sākumskolas
Dienesta viesnīcas, Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, telpu nomu līdz 2022.gada jūnijam, dome
konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000507948
nekustamais īpašums Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra numuru 80150020106,
ir Siguldas novada pašvaldības īpašums.
2. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumu “Par telpu
nomas konkursa rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr.15, 23.§), 2016.gada 29.septembrī starp
Siguldas novada pašvaldību kā iznomātāju un SIA “Mazā Brīnumzeme”, kā nomnieku ir noslēgts
nomas līgums Nr. 2016/1501 (turpmāk tekstā – Līgums), par telpu iznomāšanu Nekustamajā
īpašumā Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas telpās, Puķu ielā 2, Siguldā Siguldas novadā
(kadastra Nr. 80150020106) 145,3 m2 platībā (turpmāk tekstā – Telpas). Telpas iznomātas šādam
mērķim - izglītojoša modelisma ekspozīcijas izveidei skolēnu grupām un ģimenēm, kā arī
tehniskās jaunrades jomas interešu izglītības attīstībai. Līguma darbības termiņš – 2022.gada
24.aprīlis.
3. Saskaņā ar Finanšu pārvaldes datiem, SIA “Mazā Brīnumzeme” ir pilnā apmērā veikusi Līgumā
noteiktos maksājumus par telpu nomu.
4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs (..)). Atbilstoši minētā
likuma 14.panta otrās daļas 3.punktam, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu. Savukārt minētā likuma 77. pants noteic, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts
no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un
rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā
lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas
nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes,
sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). To īpašuma daļu, kas
nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā
gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to
privatizētu vai atsavinātu.
5. Publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi),
un saskaņā ar noteikumu 12. un 23.punktu lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai
pieņem iznomātājs (pašvaldība). Noteikumu 18.punkts noteic, ka iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas
līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
6. Telpas atrodas Laurenču sākumskolas teritorijā, kas ir pašvaldības dibināta vispārējās izglītības
iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programmu
11011111. Ņemot vērā pašvaldības un Laurenču sākumskolas prioritātes izglītībā, Laurenču
sākumskolai Telpas ir nepieciešamas uz 2022./2023.mācību gada 1. septembri, lai tajās uzsāktu
un nodrošinātu mācību procesu divos dažādos priekšmetos – dabas zinībās un vizuālajā mākslā,
34

7.

kuriem uz šo brīdi nav piemēroti un atbilstoši kabineti. Pēc nomas līguma darbības termiņa
beigām Telpas plānots sagatavot kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai atbilstoši izglītojamo
izglītības programmas prasībām. Telpu pielāgošanai, iekārtošanai nepieciešams veikt
pārbūves/remonta/iekārtošanas darbus, kurus plānots uzsākt pēc Telpu atbrīvošanas. Ņemot vērā
minēto un to, ka Telpas nepieciešamas izglītības funkciju pielāgošanai un īstenošanai,
pašvaldībai jāatsaka lūgums par Telpu nomas līguma pagarināšanu.
Saskaņā ar Līguma 3.10. punktu Nomniekam telpas ir jāatbrīvo 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma
darbības termiņa beigām vai arī no tā laušanas brīža. Telpu nodošanu apliecina pušu parakstīts
Telpu Pieņemšanas – nodošanas akts.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.pantu, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas 2022.gada 9.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 2. §) un Finanšu komitejas
2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 22. §), atklāti balsojot ar 17 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
nepagarināt 2016.gada 21.septembra telpu nomas līgumu Nr. 2016/1501 ar SIA “Mazā
Brīnumzeme”, vienotais reģistrācijas Nr.44103094871.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Domes sēdi pamet deputāts K. Zaļais, plkst. 16.54. Turpmāk balsošanā piedalās 16 deputāti.
21. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Reprezentāciju un citu
pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes
plāno līdzekļus reprezentācijai un pasākumiem, veic to uzskaiti, izmantošanu un norakstīšanu un
sagatavo pasākumu pārskatu.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, rīkojot
reprezentācijas un citus pasākumus.
Ievērojot Grāmatvedības likumu, likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.daļu, likumu “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības
kārtošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2010.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.899 “Likuma “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
4.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas 2022.gada 9.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.3, 2. §) un Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6,
23. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus “Reprezentāciju un citu
pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība”.
22. §
Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes sporta programmai “Dambrete”
Ziņo: Siguldas Sporta skolas direktore K. Putniņa
2021.gada 14.oktobrī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par
līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas
novada izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas
ietvaros” (prot. Nr.10, 30. §) (turpmāk – Lēmums).
Lēmuma konstatējošās daļas 2.punktā teikts: “Ņemot vērā, ka no š.g. 11.oktobra dēļ valstī
noteiktajiem ierobežojumiem visas interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes
nodarbības nav iespējams 100% nodrošināt klātienē, un ņemot vērā, ka nodarbību produktīvākai
īstenošanai attālinātā formā ir nepieciešams lielāks vecāku atbalsts (iesaiste), kā arī to, ka attālināto
nodarbību īstenošanas rezultātā iestādēm samazinās saimnieciskie izdevumi, nepieciešams lemt par
līdzfinansējuma maksas samazināšanu tām Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības un interešu izglītības nodarbībām, kuras izglītības iestādes Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežojošo pasākumu dēļ nodrošina daļēji vai pilnībā attālināti. Savukārt, par pārējām nodarbībām,
kuras nav iespējams nodrošināt ne klātienē, ne attālināti valstī noteikto ierobežojumu dēļ,
līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšana ir pārtraucama.” Pamatojoties uz to, tika pieņemts
lēmums: “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras nenodrošina interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības nodarbības valstī ierobežojošo pasākumu dēļ, pārtraukt par šo
periodu līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšanu.”
Siguldas Sporta skola kopš 2021.gada 15.novembra nevar nodrošināt profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas “Dambrete” nodarbības, jo, pamatojoties uz Ministru kabineta
2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3.punktu, kas
noteic, ka valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas
no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts, pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar Dambretes nodaļas sporta treneri.
Uz šo vakanto trenera amata vietu 2021.gada nogalē tika izsludināta pieteikšanās, bet neviens
pieteikums netika saņemts. Ārkārtas situācijas laikā 2021.gada 15.novembri līdz 2022.gada
28.februārim par Siguldas Sporta skolas Dambretes nodaļas nodarbībām līdzfinansējuma maksa tā
izglītojamiem netika aprēķināta, jo netika nodrošinātas nodarbības. Mācību programmas ietvaros
Dambretes nodaļas izglītojamiem tika nodrošinātas dalības attālinātā veidā organizētajos turnīros.
Ņemot vērā, ka skolai kā profesionālās ievirzes sporta izglītības pakalpojuma sniedzējai ir
pienākums nodrošināt pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem, un pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Siguldas novada
pašvaldības domes 2018.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola
un Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”“ 5.punktu, kas noteic, ka par skolu audzēkņu vecāku vai
aizbildņu līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi un tā
izmaiņām lemj Siguldas novada pašvaldības dome, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada
10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 24. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
neaprēķināt līdzfinansējuma maksu Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta
programmai “Dambrete” no 2022.gada 1.marta līdz brīdim, kad Siguldas Sporta skola piesaistīs
sporta treneri minētās programmas realizēšanai.
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23. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
[..]
Siguldas sporta skola 2022.gada 28.janvārī ir saņēmusi biedrības “Sporta un interešu klubs
“RO”“, reģ. Nr.50008034261, turpmāk – Biedrība, finanšu līdzekļu pieprasījumu 2022.gadam 24500
EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro) apmērā saskaņā ar Deleģēšanas līguma Nr.
SNP/2021/511, 5.3.punkta noteikumiem, pievienojot finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu
un aprēķinus par plānotajām izmaksām 2022.gadā deleģētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai.
Izvērtējot Biedrības iesniegumu un Siguldas novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība,
rīcībā esošo informāciju, dome konstatē:
[1.] pamatojoties uz Pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobrī lēmumu “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu” (prot. Nr. 10, 36. §), starp Pašvaldību un Biedrību 2021.gada 8.decembrī noslēgts
deleģēšanas līgums Nr. SNP/2021/511, turpmāk – Līgums, ar kuru Pašvaldība pilnvarojusi Biedrību
veikt no autonomās funkcijas (gādāt par iedzīvotāju izglītību) izrietošu uzdevumu - īstenot Siguldas
sporta skolā interešu izglītības programmu skeletonā, turpmāk - Uzdevums. Līgums noslēgts uz
pieciem gadiem. Līguma 5.3.punkts noteic, ka katru nākamo gadu Pašvaldība Biedrībai Uzdevuma
izpildei paredz no Pašvaldības attiecīgā gada budžeta līdzekļiem ne vairāk kā 30000 EUR (trīsdesmit
tūkstoši euro) saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumu, kas pieņemts, ņemot vērā Biedrības rakstveidā
iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus par plānotajām izmaksām
attiecīgajā kalendārajā gadā Uzdevuma izpildes nodrošināšanai. Finanšu līdzekļu nepieciešamības
pamatojums un aprēķins iesniedzams ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim kopā ar Līguma
6.1.punktā minēto informāciju, proti, pārskatu un ziņojumu par Uzdevuma izpildi iepriekšējā gada
periodā līdz 31.decembrim.. Līguma 7.2.punkts noteic, ka Siguldas Sporta skola, kā par uzdevuma
izpildi atbildīgā iestāde, izvērtē Biedrības iesniegtos pārskatus un ziņojumus, Biedrībai piešķirtā
finansējuma izlietojumu deleģētā Uzdevuma izpildei, Biedrības darbības rādītājus saskaņā ar Līguma
minētajiem kvalitātes novērtēšanas kritērijiem.
[2.] Saskaņā ar Siguldas Sporta skolas sniegto informāciju: Biedrība Uzdevuma izpildi
nodrošina atbilstoši licencētai interešu izglītības programmai skeletonā. Interešu izglītības
programmas ietvaros atlasīti bērni un jaunieši ar potenciālu talantu skeletona sportā ar mērķi
sagatavot viņus kā augstas kvalifikācijas skeletonistus un potenciālus Latvijas izlases dalībniekus,
lai pārstāvētu Latviju dažādās vecuma grupās starptautiskās sacensībās - Olimpiskajās spēlēs,
Pasaules un Eiropas čempionātos, Pasaules un Eiropas kausa izcīņās. Šobrīd tiek realizētas mācību treniņu programmas Sagatavošanas un Pamata grupās, kas atbilst bērnu vecumam, fiziskai un
tehniskai sagatavotībai. Biedrība 2021.gadā piešķirto finansējumu izlietojusi deleģētā Uzdevuma
izpildei atbildoši Līguma nosacījumiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
un Līguma 5.3.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.6, 25. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina,
J. Zilvers), pret – 1 (A. Pētersone), atturas – 1 (I. Stupele), nepiedalās – 1 (D. Dukurs), dome nolemj:
1. piešķirt Biedrībai deleģētā uzdevuma (īstenot Siguldas sporta skolā interešu izglītības
programmu skeletonā ) izpildei finansējumu 24500 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti
euro) apmērā no Siguldas Sporta skolas 2022.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem;
2. noteikt, ka par šī lēmuma un Līguma izpildi no pašvaldības puses atbildīgā persona ir
Siguldas Sporta skolas direktore.
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24. §
Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Lekciju cikls “Rīts ar
literatūrzinātnieku” Siguldas novadā” īstenošanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Projekts “Lekciju cikls “Rīts ar literatūrzinātnieku” Siguldas novadā” ir Siguldas novada
Kultūras centra sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) pētniekiem
īstenots astoņu lekciju cikls par jaunā Siguldas novada literatūras vērtībām. Lekciju cikla uzdevums
ir iepazīstināt un stāstīt par personībām, notikumiem, parādībām, kas raksturīgas katram no jaunā
novada pagastiem. Ciklam dots nosaukums “Rīts ar literatūrzinātnieku”, un tas notiek vienā no
mēneša sestdienām kādā no novada pagastiem. Februārī aizvadīts pirmais “Rīts ar literatūrzinātnieku”
Inciema tornī, kur literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone stāstīja Marijas Stalbovas-Eglītes,
Anšlava Eglīša mātes, dienasgrāmatām. “Rīts ar literatūzinātnieku” tiek pārraidīts arī tiešsaistē
Siguldas Devona facebook kontā, un nofilmētais video materiāls tiks nodots Siguldas novada skolu
rīcībā.
Lai piesaistītu līdzfinansējumu projekta īstenošanai, 2022. gada janvārī Siguldas novada
Kultūras centrs ir iesniedzis projekta pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam Literatūras nozares
projektu konkursā.
01.03.2022. Siguldas novada Kultūras centrs ir saņēmis Valsts Kultūrkapitāla fonda vēstuli Nr.
2022-1-LIT036 par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Lekciju cikls “Rīts ar
literatūrzinātnieku” Siguldas novadā”. Saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2022. gada
24. februāra lēmumu, projekta “Lekciju cikls “Rīts ar literatūrzinātnieku” Siguldas novadā”,
īstenošanai konkursa ietvaros piešķirtais finansējums ir 2 500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro).
Finansējumu paredzēts novirzīt norēķiniem ar Latvijas Universitātes aģentūru “Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, saskaņā ar līgumu Nr. 1.6.4/2022/6 lektora
honorāram.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.un 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas 2022.gada 9.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 3. §) un Finanšu komitejas 2022.gada
10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 26. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. atbalstīt Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti
euro) novirzīšanu Siguldas novada Kultūras centra projekta “Lekciju cikls “Rīts ar
literatūrzinātnieku” Siguldas novadā” īstenošanai;
2. noteikt Siguldas novada kultūras centra projekta vadītāju Daci Kreceri-Vuli par atbildīgo
attiecībā uz Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma izlietojumu, projekta
realizāciju, vadīšanu un uzraudzību.
25. §
Par telpu iznomāšanu Atmodas ielā 6/3 -1, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) iesniegumu par Valsts
policijai papildus nepieciešamajām telpām Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā, Siguldas novadā, ar
lūgumu rast iespēju papildus iznomāt telpu 15,40 m2 platībā, kas nepieciešama Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes (turpmāk – VPRRP) Siguldas iecirkņa dienesta vajadzībām, dome konstatē:
1. nekustamais īpašums ar kadastra Nr.80649000646, kas sastāv no zemes domājamās daļas ar
adresi Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 80640060649,
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platība 834/2977, un telpu grupām ar kadastra apzīmējumu 80640060649005001;
80640060649005006 un 8064006064900507 (turpmāk -Telpas), ir Siguldas novada
pašvaldības īpašumā. Telpas ir atbrīvotas, tās pašvaldība neizmanto,.
2. Šobrīd Aģentūra saskaņā ar 2014.gada 18.jūlija Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.140285/2014 nomā telpas 14,40 m2 platībā Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā, Siguldas novadā.
Līguma Nr.14-0285/2014, darbības termiņš ir 31.12.2024.;
3. VPRRP Siguldas iecirknim nepieciešamas papildu telpas, ņemot vērā, ka administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā, līdz šim lietotās telpas Gaujas ielā 18, Vangažos, nodotas
VPRRP Salaspils iecirknim;
4. Lai nodrošinātu pilnībā iznomātu telpas 14,4 m2 un 15,4 m2 platībā pilnvērtīgu izmantošanu,
Aģentūrai nepieciešams iznomāt arī piekritīgās koplietošanas telpas 4,0 m2 platībā. Kopējā
Aģentūrai iznomājamo telpu platība Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā, Siguldas novadā ir 33,8 m2.
5. Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.97) 7.punkts noteic, 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.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.839 “Nodrošinājuma
valsts aģentūras nolikums” 1.punktu Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir
iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras
pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību, saskaņā ar minēto noteikumu 2.punktu
Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
(turpmāk – iestādes) darbību nekustamo īpašumu un publisko iepirkumu jomā, veikt
normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un
administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī veikt normatīvajos
aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
7. Ņemot vērā norādīto, konstatējams, ka 2.punktā norādītās telpas Pašvaldība var iznomāt
Aģentūrai, ievērojot MK noteikumos Nr.97 noteikto kārtību;
8. MK noteikumu Nr.97 69.punkts noteic: “ Ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā
publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas maksu un papildu maksājumus, tai skaitā
nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju, ja
minētos maksājumus veic iznomātājs, kā arī nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo
pakalpojumu (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, sakaru
pakalpojumu izmaksas un citas nomas līgumā paredzētās izmaksas, nosaka saskaņā ar šīs
nodaļas nosacījumiem tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā
objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt
iznomājamo publiskas personas zemes vienības daļu (piemēram, ja iznomā publiskas personas
būves ārējo sienu vai citu būves konstruktīvo elementu, kas nav iekļauts būves kopējā platībā),
nomas maksu par zemes vienības daļu neiekļauj. Iznomājot publiskas personas īpašumā esošu
nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības, atvasinātai publiskai personai, tās
iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai un attiecīgu atvasinātas publiskas personas
īpašumā esošu nomas objektu iznomājot publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai
privātpersonai, papildu maksājumos iekļauj arī maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas zemes nomu.”
9. Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde aprēķināja nomas maksu par 1 (vienu)
kvadrātmetru 1,41 EUR (viens euro 41 euro cents) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa
telpām Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā, Siguldas novadā.
10. MK noteikumu Nr.97 101.1.apakšpunkts noteic, ka “ja nomas līgumu slēdz uz laiku, kas ir
ilgāks par sešiem gadiem, izņemot šo noteikumu 69. punktā noteikto gadījumu:101.1.
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iznomātājs vienpusēji pārskata nomas objekta maksas apmēru ne retāk kā Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā noteiktajā termiņā un maina nomas maksu, ja
pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līdzšinējo nomas maksu, piemērojot šajos noteikumos
paredzēto nomas maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai
tirgus nomas maksai, ja nomas objektu iznomā saimnieciskās darbības veikšanai un
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts”;
11. Ņemot vērā minēto, nepieciešams pārskatīt 2014.gada 18.jūlija Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.14-0285/2014 noteikto nomas maksu par vienu kvadrātmetru. Tā kā minētajā līgumā
nepieciešams veikt apjomīgas izmaiņas, ir priekšlikums slēgt telpu nomas līgumu jaunā
redakcijā;
12. MK noteikumu Nr.97 10.punkts noteic, ka ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4., 6., 7. vai
8. punktā minētajos gadījumos, 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas informāciju
par noslēgto līgumu publicē vai nodrošina tās publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajās
tīmekļvietnēs.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 7., 10., 12., 69., 101.punktu, Civillikuma 2112.pantu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 27. §), atklāti balsojot ar 16
balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iznomāt Nodrošinājuma valsts aģentūrai telpas 15,4 m2 platībā, un koplietošanā esošas telpas
4,0 m2 platībā, Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā Valsts Policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa dienesta vajadzībām un noslēgt telpu nomas
līgumu;
2. Noteikt līguma darbības termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim;
3. Noteikt telpu nomas maksu 1,41 EUR (viens euro 41 euro cents) par 1 (vienu) kvadrātmetru
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa;
4. Noteikt, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra papildus nomas maksai maksā par:
4.1. ēkas apsaimniekošanu un uzkrājumu remonta fondam proporcionāli iznomātajai
platībai, atbilstoši pašvaldības izrakstītam rēķinam;
4.2. atkritumu apsaimniekošanu proporcionāli nomnieku skaitam, atbilstoši pašvaldības
izrakstītam rēķinam;
4.3. siltumapgādi proporcionāli iznomātajai platībai, atbilstoši siltumenerģijas piegādātāja
izrakstītam rēķinam;
4.4. patērēto elektrību un ūdeni, kanalizāciju atbilstoši skaitītājā rādījumiem un
piegādātāju izrakstītiem rēķiniem.
5. Juridiskajai pārvaldei sagatavot telpu nomas līgumu;
6. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļas galvenajai nekustamā īpašuma
speciālistei dzīvokļu jautājumos sagatavot informāciju par noslēgto līgumu publicēšanai
Siguldas novada pašvaldības tīmekļvietnē.
26. §
Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas novads –
atsavināšanu” (prot. Nr.5, 30. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
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Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24. februāra lēmumu “Par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma- Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas novads- atsavināšanu” (prot. Nr.5,
30.§), turpmāk – Domes lēmums, nolemts “atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo Dzīvokļa
īpašumu Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 900 2561, kas sastāv no
dzīvokļa Nr.1 15,6 m2 platībā un kopīpašuma 156/987 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
zemes (kadastra numurs 8015 900 2561), par nosacīto cenu 2 103 EUR (divi tūkstoši viens simts trīs
euro)”.
Pamatojoties uz ierakstu Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000020487 1,
dzīvokļa īpašums Pīpeņu ielā 12-1, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8015 900 2561 sastāv
no dzīvokļa Nr.1, 15,6 m2 platībā un kopīpašuma 156/987 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes (kadastra numurs 8015 002 2974) un divām palīgēkām. Ņemot vērā minēto, lai
nodrošinātu skaidru un nepārprotamu Domes lēmuma interpretāciju ir nepieciešams precizēt Domes
lēmumā Dzīvokļa īpašuma Pīpeņu ielā 12-1, Siguldā, sastāvu atbilstoši zemesgrāmatā reģistrētajai
informācijai. Atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtējums veikts atbilstoši zemesgrāmatā reģistrētajam
īpašuma sastāvam. Precizējamā informācija nemaina Domes lēmuma būtību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu
kas noteic, ka “iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina
lēmuma būtību”, likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 28. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm
par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns,
L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24. februāra lēmumā “Par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma- Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas novadsatsavināšanu”, aizstājot visā lēmumā un tā pielikumos informāciju par dzīvokļa īpašuma Pīpeņu
iela 12-1, Siguldā sastāvu ar informāciju, ka:
“dzīvokļa īpašums Pīpeņu ielā 12-1, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 900 2561,
sastāv no dzīvokļa Nr. 1, 15,6 m2 platībā un kopīpašuma 156/987 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8015 002 2974) un divām palīgēkām”.
27. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4.punktu, Pirotehnisko
izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 17.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
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28. §
Par grozījumiem 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. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. 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.§) tika 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 Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā –
VAAD) 2022.gada 16.februāra vēstuli Nr.26-3.10/1 Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
ekspertu grupu, kas reģistrēta Siguldas novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.A-3.1/8/721, ar lūgumu
deleģēt no VAAD ekspertu grupā VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vecāko inspektoru Aldi Noriņu
un vecāko inspektori Līgu Zvejnieci, nepieciešams lemt par izmaiņām ekspertu grupas sastāvā.
Priekšlikums no ekspertu grupas sastāva izslēgt VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vadītāju
Zigmāru Bulavu, kas beidzis darba tiesiskās attiecības ar VAAD, un ekspertu grupas sastāvā
apstiprināt VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vecāko inspektoru Aldi Noriņu un vecāko inspektori
Līgu Zvejnieci.
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 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 3. §), atklāti
balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
veikt grozījumus 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.§):
1. izslēgt no ekspertu grupas sastāva ekspertu grupas locekli Zigmāru Bulavu;
2. ievēlēt par ekspertu grupas locekli Aldi Noriņu;
3. ievēlēt par ekspertu grupas locekli Līgu Zvejnieci.
29. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmumā “Par
Siguldas novada Būvvaldes nolikuma un Būvvaldes komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot. Nr.6, 23. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu “Par Siguldas novada
Būvvaldes nolikuma un Būvvaldes komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 23.§) apstiprināts
nolikumā Nr. 21/2021 “Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes komisijas nolikums” (turpmāk –
Nolikums) un apstiprināts Būvvaldes komisijas sastāvs.
Lai precizētu Nolikuma 7.punktā norādītos amata nosaukumus atbilstoši pašvaldības
apstiprinātajam amatu sarakstam, kā arī ņemot vērā, ka ikdienas pienākumu nodrošināšanai
nepieciešams Būvvaldes sastāvu papildināt ar vēl vienu locekli, nepieciešams veikt grozījumus
Nolikumā
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Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 4. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma:
1.1. 6.punktā, izsakot to šādā redakcijā: “6. Būvvaldes komisija sastāv no 7 locekļiem.
Būvvaldes sastāvu apstiprina ar domes lēmumu.”
1.2. 7.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“7.Būvvaldes komisijas sastāvu veido:
7.1. Būvniecības kontroles pārvaldes vadītājs, Būvvaldes vadītājs;
7.2. Galvenais arhitekts, Būvvaldes vadītāja vietnieks;
7.3. Arhitekts;
7.4. Arhitekts;
7.5. Būvniecības kontroles pārvaldes teritorijas plānotājs;
7.6. Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
Pilsētvides plānošanas nodaļas pilsētvides plānotājs;
7.7. būvinspektors.”
2. izdarīt šādus grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā
“Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma un Būvvaldes komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot.Nr.6, 23.§) un
2.1. ievēlēt par komisijas locekli Indru Reiteri, Būvniecības kontroles pārvaldes arhitekti;
2.2. papildināt to ar 2.7.punktu šādā redakcijā:
“2.7. Indra Reitere – komisijas locekle”.
30. §
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [A.L.] iesniegumu, kurš reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. A6.6/3/840, ar lūgumu noslēgt Patapinājuma līgumu par zemes vienības [..], Siguldas novadā, daļu, kas
atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā, dome konstatē:
1.

2.

3.

4.

izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un Siguldas novada
pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfisko datu bāzi, konstatēts, ka teritorija Sapņu ielas
sarkanajās līnijās, uz kuras atrodas inženierbūve Sapņu iela, atrodas privātpersonu īpašumā;
saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.[..], nekustamais
īpašums ar kadastra Nr.[..], kas sastāv no zemes gabala [nosaukums], Siguldas nov. (kadastra
apzīmējums [..]) 1201 m2 platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums [..]) ir [A.L.]
īpašumā;
saskaņā ar 2004.gada 27.septembra zemes robežu plānu zemes vienībai [..], Siguldas nov.
,(kadastra apzīmējums [..]) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts
apgrūtinājums ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija 66 m2
platībā;
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības funkcija ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu

43

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas
vietu izveidošana un uzturēšana).
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Civillikuma 1947., 1948.,
1950.pantiem, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta
sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 6. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. ņemt patapinājumā privātīpašumā esošās zemes vienības [..], Siguldas novadā (kadastra
apzīmējums [..]) daļu 66 m2 platībā Sapņu ielas uzturēšanai;
2. noteikt Patapinājuma līguma termiņu 2028.gada 14.marts;
3. Teritorijas attīstības pārvaldei organizēt Patapinājuma līguma noslēgšanu ar zemes vienības
[nosaukums], Siguldas novadā (kadastra apzīmējums [..]) īpašnieku.
31. §
Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā
2022.–2026. gadam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas
novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts,
Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas
novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 15.marta sēdes lēmumu “Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas
novadā 2018.–2022. gadam” apstiprināts Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas
novadā 2018.–2022.gadam un ar 2018.gada 1.aprīli uzsākti latvāņa (Heracleum sosnowskyi
Manden), turpmāk – latvānis, izplatības ierobežošanas pasākumi Siguldas novada administratīvajā
teritorijā saskaņā ar Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2018. - 2022.
gadam (prot.Nr.5, 8.§).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 “Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”, turpmāk – MK noteikumi, 12.punktu
valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība, ņemot vērā Valsts augu aizsardzības dienesta
Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datus, apstiprina attiecīgās teritorijas latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu, turpmāk – plāns, pieciem gadiem un līdz
plāna uzsākšanas gada 1.aprīlim publicē to savā mājaslapā internetā.
Saskaņā ar MK noteikumu 13.punktu plāns ietver:
1) attiecīgam gadam sastādītu darbības plānu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
organizēšanai un koordinēšanai, latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas
kalendāra grafiku, ar latvāni invadētās zemes vienības kadastra apzīmējumu (informācija ir
publiski pieejama pašvaldībā);
2) informāciju par personu, kurš ir ar latvāni invadētās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
un informāciju par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veicēju (informācija nav
publiski pieejama pašvaldībā).
Ievērojot MK noteikumu 12.punktu, lai noteiktu vienotu pieeju latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu uzsākšanai visā jaunizveidotajā Siguldas novada teritorijā, nepieciešams apstiprināt
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Siguldas novadā jaunu plānu turpmākiem pieciem gadiem.
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa ir sagatavojusi latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2022.–2026.gadam, pamatojoties uz Valsts augu
aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datiem, MK noteikumu
10.punktu, kurā noteikts, valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība izvērtē saņemto
informāciju (dati, kas iekļauti Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts
informācijas sistēmā) un, ņemot vērā ar latvāni invadēto platību, organizē un koordinē latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumus, un MK noteikumu 17.punktu, kurā noteikts, ja persona nav
iesniegusi šo noteikumu 3. vai 7.punktā minēto informāciju vai neveic latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība, persona sedz
izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sesto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija
noteikumu Nr.559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”
15.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta
sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 8. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. Apstiprināt invazīvās augu sugas Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden)
izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā 2022.–
2026. gadam saskaņā ar pielikumu.
2. Ar 2022.gada 1.aprīli uzsākt invazīvās augu sugas Sosnovska latvāņa (Heracleum
sosnowskyi Manden) izplatības ierobežošanas pasākumus Siguldas novada administratīvajā
teritorijā saskaņā ar Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu
Siguldas novadā 2022.-2026.gadam.
3. Līdz 2022.gada 1.aprīlim Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv
publicēt Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā
2022.–2026. gadam.
4. Publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par invazīvās augu sugas
Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) izplatības ierobežošanas pasākumu
uzsākšanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta lēmumu
“Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2018.–
2022. gadam” (prot.Nr.5, 8.§).
32. §
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes
vienību Kalna ielā [..], Kaķīškalna ielā [..], un Kaķīškalna ielā [..], Siguldā, Siguldas nov.,
teritorijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [K.R.] 2022. gada 4. janvāra iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. A-3.10/5/64)
ar lūgumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Kalna ielā [..],
Siguldā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Kaķīškalna ielā [..], Siguldā, un zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu [..] Kaķīškalna ielā [..], Siguldā, mainot no publiskās apbūves teritorijas uz
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju DzM1, dome konstatē:
1. nekustamais īpašums Kalna ielā [..], Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. [..], reģistrēts Rīgas
rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], tas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 4368 m2, tā īpašniece ir [K.R.];
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2.

3.

4.

5.

6.

nekustamais īpašums Kaķīškalna ielā [..], Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. [..], reģistrēts
Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], tas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 5759 m2, tā īpašniece ir [K.R.];
nekustamais īpašums Kaķīškalna ielā [..], Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. [..], reģistrēts
Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], tas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 2061 m2, tā īpašniece ir [K.R.];
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam
Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” grafisko daļu, iepriekš
minētās zemes vienības atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P); tās robežojas ar Kalna ielu (josla
gar ielu arī tās sarkanajās līnijās), ar Kaķīškalna ielu, dzelzceļa līnijas Rīga–Valga nodalījuma
joslu un zemes vienību Kaķīškalna ielā 7, Siguldā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana ir
Mazstāvu dzīvojamā apbūve DzM1; zemes vienības gar dzelzceļa nodalījuma joslu šķērso
plānota iela – Vidzemes šosejas un Kalna ielas savienojums (sarkanās līnijas nav noteiktas), tās
atrodas Teritorijās ar īpašiem noteikumiem TIN 14 (vides trokšņa lieluma pārsniegšanas teritorija
– Vidzemes šosejas ietekmes teritorija) un TIN 15 (teritorija, kurā ierīkojamas centralizētas
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas);
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otrajā daļā noteikts, ka pēc vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju; Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam (turpmāk – IAS)
apstiprināta ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumu (prot. Nr.10,
18 §) un tajā kā pirmā prioritāte noteikts iedzīvotājs, kā arī paredzēts veicināt iedzīvotāju
piesaisti, tāpēc mazstāvu dzīvojamās funkcionālās zonas teritoriju palielināšana Siguldas pilsētas
teritorijā nav pretrunā ar IAS;
saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. punktu, pašvaldības dome pieņem
lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba
uzdevumu un izstrādes vadītāju; šo noteikumu 132.punkts nosaka, ka, ja lokālplānojuma izstrādi
pilnībā vai daļēji finansē ierosinātājs, lēmumam par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu pievieno
līguma projektu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 72. un 132. punktu un Siguldas novada pašvaldības
domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”“,
kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.3, 9. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma Kalna ielā [..],
Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..],
nekustamā īpašuma Kaķīškalna ielā [..], Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. [..], zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā īpašuma Kaķīškalna ielā [..], Siguldā,
Siguldas nov., kadastra Nr. [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..];
2. apstiprināt Darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (1. pielikums);
3. apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Būvniecības
kontroles pārvaldes teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
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4. slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu (2. pielikums) ar lokālplānojuma
izstrādes ierosinātāju [K.R.];
5. noteikt, ka šī lēmuma 4. punktā minētais līgums ir jāparaksta mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
Deputāte A. Pētersone īslaicīgi pamet domes sēdi, plkst. 17.00. Turpmāk balsošanā piedalās 15
deputāti.
33. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
[..]
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas
novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts,
Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas
novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem
jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne
ilgāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi,
izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.
Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:
- Krimuldas novada dome 2020. gada 31. janvārī izdevusi saistošos noteikumus Nr.1 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Krimuldas novada
pašvaldībā”;
- Inčukalna novada dome 2019. gada 22. maijā izdevusi saistošos noteikumus Nr.4/2019 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada
pašvaldībā”;
- Mālpils novada dome 2019. gada 27. martā izdevusi saistošos noteikumus Nr.7 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada
pašvaldībā”;
- Siguldas novada pašvaldības dome 2019. gada 13. jūnijā izdevusi saistošos noteikumus Nr.17
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, ir
izstrādāti saistošie noteikumi jaunā redakcijā, ar kuriem noteiktas vienotas pašvaldības prasības
attiecībā uz tās administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas
noteiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem,
līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās
intereses.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 45.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
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uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 11. §), atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” pielikumā
pievienotajā redakcijā.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
34. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [L.K.], dzīvojošas [ADRESE], 2022.gada 10.februāra iesniegumu ar prasību Siguldas
novada pašvaldībai veikt nomas maksājumus no 2022.gada 1.janvāra par viņai piederošā nekustamā
īpašuma – zemes gabala [NOSAUKUMS], Krimuldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums [..]
daļas izmantošanu Siguldas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – Daudzīvokļu
dzīvojamās mājas “Veceikaži”, Krimuldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums
8068 003 0082 023, uzturēšanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem,
nekustamais īpašums [NOSAUKUMS], Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. [..], sastāv no
vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums [..]), platība 1,23 ha (turpmāk – zemes vienība);
2. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus:
2.1. uz zemes vienības atrodas ēku (būvju) īpašums (kadastra Nr.8068 503 0004), kas sastāv no
dzīvojamās mājas “Veceikaži”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., (kadastra apzīmējums 8068
003 0082 023), kas saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000523976 un tajā atvērtajiem dzīvokļu īpašumiem no Nr.1 līdz Nr.7 ir
Krimuldas novada pašvaldības īpašumā;
2.2. Zemes vienības kadastrālā vērtība 14497,00 euro;
3. saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās
pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo
centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna
pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts,
Siguldas pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka Siguldas novada
pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja;
4. saskaņā ar Krimuldas novada Būvvaldes 2019.gada 30.augusta lēmumu “Par zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašuma [NOSAUKUMS], Krimuldas pag., Krimuldas
nov., kad. Nr. [..], sadalīšanai” (sēdes protokols Nr.16. §32.) [L.K.] ir izsniegti zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumi, nosakot, ka zemes vienības daļa, uz kuras atrodas ēku (būvju)
īpašums ar adresi “Veceikaži”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 503 0004, kas
pieder Krimuldas novada pašvaldībai, atļauts atdalīt apbūvētu zemes vienību, kas nav mazāka par
0,5 ha, esošas viensētas uzturēšanai vai kopīpašuma nodalīšanai, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana
no pašvaldības ceļa;
5. saskaņā ar likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību“ redakciju, kas stājās
spēkā ar 2022.gada 1.janvārī, 38.pantu būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt
lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām. Likumiskās lietošanas maksas
apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par

48

50 euro gadā, lietošanas maksa ir maksājama par katru ceturksni uz priekšu, ja būves īpašnieks
un zemes īpašnieks nevienojas citādi;
6. 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. 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 2.1.apakšpunkts paredz,
ka šos noteikumus nepiemēro, ja nomā zemi, lai uzturētu uz tās esošu publiskai personai piederošu
ēku (būvi). Šādā gadījumā minēto noteikumu 18.punkts paredz nomniekam pienākumu 10 darba
dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt savā mājaslapā internetā, kā arī izvietot
publiski pieejamā vietā atvasinātas publiskas personas adresē šādu informāciju: 1) nekustamā
īpašuma adresi; 2) kadastra numuru; 3) platību; 4) lietošanas mērķi; 5) iznomātāju; 6) nomas
maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī; 7) nomas līguma darbības termiņu;
7. ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu ar [L.K.].
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma, Civillikuma 2112. un 2165. pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 20. §), atklāti
balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina,
J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [L.K.] par zemes vienības [NOSAUKUMS], Krimuldas
pag., Siguldas nov., (kadastra apzīmējums [..]) daļas 0,5 ha platībā, iznomāšanu Siguldas
novada pašvaldībai piederošā ēku (būvju) īpašuma (kadastra Nr.8068 503 0004), kas sastāv
no dzīvojamās mājas “Veceikaži”, Krimuldas pag., Siguldas nov. (kadastra apzīmējums
8068 003 0082 023) un tajā esošo dzīvokļu īpašumu no Nr.1 līdz Nr.7, uzturēšanai;
2. atzīt starp Siguldas novada pašvaldību kā dzīvojamās mājas “Veceikaži”, Krimuldas pag.,
Siguldas nov., (kadastra apzīmējums 8068 003 0082 023) un tajā esošo dzīvokļu īpašumu
no Nr.1 līdz Nr.7 īpašnieku, un [L.K.] kā zemes vienības [NOSAUKUMS], Krimuldas pag.,
Siguldas nov., (kadastra apzīmējums [..]), īpašnieku, faktiski pastāvošās zemes nomas
tiesiskās attiecības no 2022.gada 1.janvāra;
3. noteikt nomas līguma darbības termiņu 12 (divpadsmit) gadi un nomas maksu 4% no
iznomājamās zeme vienības daļas kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma
nodoklis;
4. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu
ar [L.K.];
5. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļai, ievērojot Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 18.punkta prasības, nodrošināt informācijas par
nekustamā īpašuma nomu publikāciju tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Domes sēdei pievienojas deputāte A. Pētersone, plkst. 17.05. Turpmāk balsošanā piedalās 16
deputāti.
Sēde vadītājs U. Mitrevics informē, ka nepiedalīsies balsošanā par darba kārtības jautājumu Nr. 35
(ņemot vērā likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus).
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Sēdi turpina vadīt priekšsēdētāja vietnieks L. Kumskis.
35. §
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot biedrības “Ozollīči”, reģ. Nr.40008154152, juridiskā adrese Atbrīvotāju iela 24, Sigulda,
Siguldas novads, valdes priekšsēdētāja Māra Anša Mitrevica 2022.gada 3.marta iesniegumu ar
lūgumu, pamatojoties uz Zemes nomas līguma Nr.2021/158 2.2.punktu, pagarināt Zemes nomas
līguma Nr.2021/158 darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, dome konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmumu “Par zemes
vienības Peldu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu” (prot. Nr.3. 31.§), 2021.gada
31.martā starp Siguldas novada pašvaldību kā iznomātāju un biedrību “Ozollīči”,
reģ. Nr.40008165152 (turpmāk – biedrība) kā nomnieku noslēgts Zemes nomas līgums
Nr.2021/158 (turpmāk – Zemes nomas līgums), ar kuru Siguldas novada pašvaldība iznomā tai
piederošās zemes vienības Peldu ielā 2, Siguldā, Siguldas nov., kopējā platība 27868 m2 (kadastra
apzīmējums 8015 002 1602) (turpmāk – zemes vienība) daļu 2770 m2 platībā ar mērķi izvietot
tajā eksponātus, kas raksturo Gaujas plostnieku un koku pludinātāju darbu un sadzīvi, pasniedzot
Siguldas apmeklētājiem izglītojošu informāciju, tā papildinot tūrisma apskates objektu klāstu.
Zemes nomas līguma termiņš 2022.gada 30.marts;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000187478,
zemes vienība ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 1602 sastāvā, un ir Siguldas
novada pašvaldības īpašumā;
3. Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes speciāliste apsekojot iznomāto zemes
vienības daļu, konstatēja, ka tajā ir izvietoti Zemes nomas līgumā norādītie eksponāti;
4. saskaņā ar Zemes nomas līguma 2.2.punktu Līguma darbības termiņu var pagarināt, noslēdzot
attiecīga satura vienošanos. Pieteikumu Līguma darbības termiņa pagarināšanai Nomnieks
iesniedz Iznomātājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām;
5. saskaņā ar Izglītības un kultūras komitejas 2021.gada 20.janvāra lēmumu “Par finansējuma
piešķiršanu Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursa atbalstāmajiem
pretendentiem” (prot. Nr.1, 11.§), tika apstiprināts finansējums biedrības projektam “Autentiska
Gaujas plosta izveide un ekspozīcijas ierīkošana”, kura ietvaros ir izveidota autentiska Gaujas
plosta un informatīvi izglītojoša ekspozīcija plosta mājiņā pie peldvietas Peldu ielā 2.
6. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sniegto informāciju biedrība ir
pildījusi Zemes nomas līgumā noteiktās saistības, un tai nav konstatētas parādsaistības par
iznomāto zemes vienības daļu;
7. saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta Sabiedriskā labuma organizāciju reģistra datiem, biedrība
ir reģistrēta kā sabiedriskā labuma organizācija;
8. saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem biedrības darbības mērķi ir: popularizēt dabas aizsardzību
kā pamatprincipu dabas resursu saglabāšanai un racionālai izmantošanai, informēt par aktīvu
dzīvesveidu, kas dabai draudzīgs, un ir kā pamats ilgtspējīgai dabas resursu saglabāšanai un
sabiedrības veselības stiprināšanai, organizēt iesaistīšanos dabas vērtību saglabāšanā un racionālā
resursu izmantošanā;
9. Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi” 29.4.apakšpunktā noteikts, ka izsoli var nerīkot, ja neapbūvēts
zemesgabals, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu
labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un
indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības
sniegšanu katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto
personu grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī starptautiskajām organizācijām ar nosacījumu,
ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas
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maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts,
savukārt noteikumu 30.1.apakšpunktā noteikts, ka ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā
29.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos zemes nomas maksa nosakāma 1.5% no zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā, taču ne mazāk kā 28.00 EUR gadā un pievienotās vērtības nodoklis;
10. ņemot vērā biedrības 2022.gada 3.marta iesniegumā izteikto lūgumu un to, ka tā ir pildījusi Zemes
nomas līgumā noteiktās saistības un, pamatojoties uz Zemes nomas līguma 2.2.punktu, ir
nepieciešams lemt par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz 5 (pieciem) gadiem;
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5. un 6.punktiem un 29.4. un
30.1.apakšpunktiem, kā arī ņemot vērā Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada
10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 22. §), atklāti balsojot ar 15 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav,
nepiedalās – 1 ( U. Mitrevics), dome nolemj:
1. Pagarināt ar biedrību “Ozollīči”, reģ. Nr.40008154152, 2021.gada 31.martā noslēgto Zemes
nomas līguma Nr.2021/158, nosakot zemes nomas līguma termiņu no 2022.gada 31.marta
līdz 2027.gada 28.februārim;
2. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā Nr. 2021/158, izsakot 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2027.gada 30.martam.”
3. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā Nr. 2021/158, izsakot 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. Līguma darbības termiņš pēc Līguma 2.1. punktā noteiktā termiņa beigām pagarinās
automātiski ik pa 5 (pieciem) gadiem, ja viena no Pusēm rakstveidā par nodomu pārtraukt
Līguma darbību nav informējusi otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms Līguma
2.1.punktā noteiktā termiņa beigām. Līguma darbības termiņš nevar būt ilgāks par 30
gadiem.”
4. Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot vienošanos par 2021.gada 4.marta zemes nomas
līguma pagarināšanu ar biedrību “Ozollīči”, reģistrācijas Nr.40008154152.
Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs U. Mitrevics.
36. §
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [S.Z.], dzīvesvietas adrese: [..], 2022.gada 2.februāra iesniegumu ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību par zemes vienības “Jaunpāšas”, Lēdurgas
pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 002 0696, iznomāšanu uz zemes vienības esošā
īpašuma uzturēšanai, dome konstatē:
1. saskaņā ar Lēdurgas pagasta padomes 2004.gada 30.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10.,
8.p.) “Par zemes gabala piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un nosaukuma piešķiršanu zemes
gabalam”, nekustamā īpašuma “Jaunpāšas”, Lēdurgas pag., Siguldas nov. (kadastra Nr.6656 002
0696) zemes vienība (kadastra apzīmējums 6656 002 0696), platība 1.73 ha, ir piekrītoša
Lēdurgas pagasta padomei;
2. saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar
2021.gada 1.jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājies spēkā jaunizveidotais
Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma
vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils
pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību
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domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja;
3. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, konstatēts, ka uz zemes
vienības atrodas ēku (būvju) nekustamais īpašums, adrese: [NOSAUKUMS], Lēdurgas pag.,
Siguldas nov., kadastra Nr. [..], kura sastāvā ir 2 (divas) ēkas – kūtis ar kadastra apzīmējumiem:
[..] un [..], kas reģistrētas Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
[..], un ir [S.Z.] īpašumā (2022.gada 4.janvāra lēmums);
4. saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt noteikumu 17.punktā noteikts,
ka apbūvēta zemesgabala nomas maksā gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības,
bet ne mazāka kā 5.punktā noteiktā zemesgabala minimālā nomas maksa gadā, kas ir 28 euro,
savukārt 6.punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, kā arī
noteikumu 15.punktā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar
maksāšanas paziņojuma vai rēķina nosūtīšanas dienu vai nomas līguma noslēgšanas dienu un
maksa par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu līdz maksāšanas paziņojuma vai rēķina
nosūtīšanas dienai vai nomas līguma noslēgšanas dienai tiek noteikta saskaņā ar šīs nodaļas
prasībām, nepiemērojot šo noteikumu 5. un 22. punktu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5., 6., 7., un 17.punktiem, kā arī ņemot vērā Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022.gada 10.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.3, 23. §), atklāti
balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs,
R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
iznomāt [S.Z.] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], 1,73 ha platībā, uz zemes vienības
esošā ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.[..] uzturēšanai ar šādiem nosacījumiem:
1. noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28,00 EUR un PVN gadā;
2. noteikt nomas līguma darbības termiņu: 12 (divpadsmit) gadi;
3. noteikt, ka nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi;
4. noteikt, ka [S.Z.] maksā iznomātājam nomas maksu par zemes faktisko lietošanu par
periodu no 2022.gada 4.janvāra līdz nomas līguma noslēgšanai, lēmuma lemjošās daļas
1.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā.
5. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
37. §
Par PSIA “Vangažu Avots” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlijā savstarpēji
noslēgtā sadarbības līguma 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, 3.10.2. apakšpunktā ir iekļauta pušu vienošanās, ka sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” un pašvaldības SIA “Vangažu Avots” statūtos ir
jāparedz dalībniekiem vienādas balss tiesības, savukārt, 3.10.6.apakšpunktā iekļauta pušu vienošanās,
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ka statūtos tiek ierakstīts, ka dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par lēmuma atbalstīšanu ir
saņemtas visas dalībnieku balsis.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams papildināt pašvaldības SIA “Vangažu Avots”
statūtu I sadaļu “Vispārīgie jautājumi” ar 4.punktu šādā redakcijā: “4. Visi lēmumi, kas ir dalībnieku
sapulces kompetencē, tiek pieņemti visiem dalībniekiem balsojot vienbalsīgi.”
Pašvaldības SIA “Vangažu Avots”, turpmāk – Sabiedrība, valde cita starpā ir informējusi par
grozījumiem, kuri vēl ir nepieciešami Sabiedrības statūtos:
1. Sabiedrības valdes ieskatā nav lietderības pamatojuma tam, ka Sabiedrības valdes sastāvā ir
divi cilvēki (valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis), to pamatojot ar turpmāko.
Sabiedrība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi
par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes
locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1.
apakšpunktu Sabiedrība ir maza kapitālsabiedrība un tai noteiktais valdes locekļu skaits ir ne vairāk
kā divi.
Lai nodrošinātu Sabiedrības darbību un normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu
(pašvaldības autonomā pakalpojuma nodrošināšanu) pietiek ar valdi viena cilvēka sastāvā, respektīvi,
noteiktos mērķus iespējams sasniegt, izmantojot mazāk resursu.
Turklāt, valdes locekļa līgumā noteiktais atalgojums ir noteikts 20% apmērā no valdes
priekšsēdētāja atalgojuma, kas ierobežo iespējas piesaistīt valdes locekli darbam pilnā slodzē. Līdz
ar to, lietderīgāk ir noteikt Sabiedrības valdi viena cilvēka sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos, izsakot III
sadaļas “Valde” 7.punktu šādā redakcijā: “7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis”, kā arī, svītrojot
statūtu 9., 10. un 13. punktus, kas saistīti ar valdes, kuras sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un valdes
loceklis darba organizāciju.
2. Ņemot vērā COVID-19 radīto situāciju valstī un noteiktos pulcēšanās aizliegumus, Sabiedrība
ir saskārusies ar nepieciešamību nodrošināt dalībnieku sapulces arī attālināti. Attālinātās
dalībnieku sapulces, Sabiedrība var organizēt tikai tad, ja šāda kārtība ir ietverta sabiedrības
statūtos.
Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus, nozīmē, ka dalībnieku sapulce tiek organizēta klātienes formātā, taču dalībniekam ir izvēles
iespēja tai pieslēgties attālināti. Proti, ir jānosaka dalībnieku sapulces norises vieta, kur dalībnieki var
ierasties un realizēt visas dalībnieku tiesības, kas saistītas ar dalībnieku sapulci. Vienlaikus
dalībniekiem ir jānodrošina iespēja pieslēgties dalībnieku sapulcei attālināti jeb izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus. Attiecīgi šajā gadījumā daļa no dalībniekiem sapulci var apmeklēt
klātienē, bet daļa – attālināti, taču tā ir dalībnieka brīva izvēle, kādā veidā – klātienē vai attālināti –,
dalībnieks piedalās un balso dalībnieku sapulcē.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir nepieciešams papildināt Sabiedrības statūtu I sadaļu
“Vispārīgie jautājumi” ar 5.punktu šādā redakcijā: “5. Dalībniekam ir tiesības piedalīties un balsot
dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot valdes noteiktos elektroniskos saziņas līdzekļus.”
3. Nepieciešams aktualizēt Sabiedrības komercdarbības veidus, atbilstoši Sabiedrības faktiskajai
darbībai, svītrojot no statūtiem Sabiedrības komercdarbības veidus, kurās komercdarbība netiek
veikta.
Ņemot vērā iepriekš minēto, svītrot no Sabiedrības statūtu I sadaļas “Vispārīgie jautājumi”
komercdarbības veidus no 2.3. punkta līdz 2.33. punktam (ieskaitot).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ievaddaļu, Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 1. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. atbalstīt PSIA “Vangažu Avots”, reģistrācijas Nr. 40003274925, statūtu grozījumu
izdarīšanu, apstiprinot tos jaunā redakcijā.
2. uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
38. §
Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlijā savstarpēji
noslēgtā sadarbības līguma 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, 3.10.2. apakšpunktā ir iekļauta pušu vienošanās, ka sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” un pašvaldības SIA “Vangažu Avots” statūtos ir
jāparedz dalībniekiem vienādas balss tiesības, savukārt, 3.10.6.apakšpunktā iekļauta pušu vienošanās,
ka statūtos tiek ierakstīts, ka dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par lēmuma atbalstīšanu ir
saņemtas visas dalībnieku balsis.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams SIA “Vangažu Namsaimnieks” statūtu I sadaļu
“Vispārīgie noteikumi” papildināt ar 5.punktu šādā redakcijā:
5. “Visi lēmumi, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē, tiek pieņemti visiem dalībniekiem
balsojot vienbalsīgi.”
SIA “Vangažu Namsaimnieks”, turpmāk – Sabiedrība, valde ir informējusi par grozījumiem,
kurus vēl ir nepieciešams veikt Sabiedrības statūtos:
1. Sabiedrības valdes ieskatā nav lietderības pamatojuma tam, ka Sabiedrības valdes sastāvā ir
divi cilvēki (valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis).
Sabiedrība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi
par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes
locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1. punktu
ir maza kapitālsabiedrība un tai noteiktais valdes locekļu skaits ir ne vairāk kā divi.
Lai nodrošinātu Sabiedrības darbību un normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu
(pašvaldības autonomā pakalpojuma nodrošināšanu) pietiek ar valdi viena cilvēka sastāvā, respektīvi,
noteiktos mērķus iespējams sasniegt, izmantojot mazāk resursu.
Turklāt, valdes locekļa līgumā noteiktais atalgojums ir 20% no valdes priekšsēdētāja
atalgojuma, kas ierobežo iespējas piesaistīt valdes locekli darbam pilnā slodzē. Līdz ar to, lietderīgāk
ir noteikt Sabiedrības valdi viena cilvēka sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos, izsakot III
sadaļas “Valde” 8.punktu šādā redakcijā “8. Valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs”, kā arī, svītrojot
statūtu 10., 11., 12. punktus, kas saistīti ar valdes, kuras sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un valdes
loceklis, darba organizāciju.
2. Ņemot vērā COVID-19 radīto situāciju valstī un noteiktos pulcēšanās aizliegumus, Sabiedrība
ir saskārusies ar nepieciešamību nodrošināt dalībnieku sapulces arī attālināti. Attālinātās
dalībnieku sapulces, Sabiedrība var organizēt tikai tad, ja šāda kārtība ir ietverta sabiedrības
statūtos.
Dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus, nozīmē, ka dalībnieku sapulce tiek organizēta klātienes formātā, taču dalībniekam ir izvēles
iespēja tai pieslēgties attālināti. Proti, ir jānosaka dalībnieku sapulces norises vieta, kur dalībnieki var
ierasties un realizēt visas dalībnieku tiesības, kas saistītas ar dalībnieku sapulci. Vienlaikus
dalībniekiem ir jānodrošina iespēja pieslēgties dalībnieku sapulcei attālināti jeb izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus. Attiecīgi šajā gadījumā daļa no dalībniekiem sapulci var apmeklēt
klātienē, bet daļa – attālināti, taču tā ir dalībnieka brīva izvēle, kādā veidā – klātienē vai attālināti –,
dalībnieks piedalās un balso dalībnieku sapulcē.
54

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams Sabiedrības statūtu I sadaļu “Vispārīgie
noteikumi” papildināt ar 6.punktu šādā redakcijā:
6. “Dalībniekam ir tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot
valdes noteiktos elektroniskos saziņas līdzekļus.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ievaddaļu, Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 2. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Atbalstīt SIA “Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 50003142371, statūtu grozījumu
izdarīšanu, apstiprinot tos jaunā redakcijā.
2. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Vangažu Namsaimnieks” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
39. §
Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots” 2021. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks
[..]
Izskatījusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots”, reģistrācijas Nr.
40003274925, juridiskā adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, gada pārskatu par 2021.gadu
un SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” zvērinātas revidentes – Baibas Apines (sertifikāts
Nr.214) 2022.gada 15.marta ziņojumu, kā arī noklausījusies pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja ziņojumu, pamatojoties uz Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu,
Komerclikuma 179.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.7, 3. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē PSIA “Vangažu Avots”, 40003274925, juridiskā
adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, gada pārskatu par 2021. gadu.
40. §
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” 2021. gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: SIA “ Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Māris Keišs
Izskatījusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks”,
reģistrācijas Nr. 50003142371, juridiskā adrese: Gaujas ielā 6, Vangaži, Ropažu novads, gada
pārskatu par 2021.gadu un SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751, valdes locekles,
atbildīgās revidentes Valentīnas Razujevas, (sertifikāts Nr.196) 2022.gada 10.marta ziņojumu, kā arī
noklausījusies sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja
ziņojumu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 4. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
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U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA “Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.
50003142371, juridiskā adrese: Gaujas ielā 6, Vangaži, Ropažu novads, gada pārskatu par
2021.gadu.
41.§
Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atsaukšanu un pašvaldības SIA “Vangažu
Avots” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atsaukšanu
Ziņo: PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs un SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes
loceklis Kārlis Spravņiks
Uzklausījusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots”, reģistrācijas
Nr. 40003274925, valdes priekšsēdētāja un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu
Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 50003142371, valdes locekļa Kārļa Spravņika ziņojumu, kā arī
ņemot vērā PSIA “Vangažu Avots” dalībnieku sapulcei apstiprināšanai virzīto lēmumu “Par PSIA
“Vangažu Avots” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā” un SIA “Vangažu Namsaimnieks”
dalībnieku sapulcei apstiprināšanai virzīto lēmumu “Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” statūtu
apstiprināšanu jaunā redakcijā” un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, Komerclikuma 210.panta
pirmās daļas 4.punktu, 224.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu
Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību
valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo
apmēru” 3.punktu un tā pielikumu, kas noteic, ka mazās kapitālsabiedrībās valdes locekļu skaits nevar
būt vairāk par 2 locekļiem, kā arī ņemot vēra valdes locekļu skaitu pašvaldības kapitālsabiedrībās,
kurās ir līdzīgi finanšu rādītāji, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.marta sēdes
atzinumu (prot. Nr.7, 5. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
atbalstīt jautājuma “Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atsaukšanu un
pašvaldības SIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atsaukšanu”
virzīšanu apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.
42. §
Par PSIA “Vangažu Avots” pagaidu valdes locekļa iecelšanu
Ziņo: PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks
Uzklausījusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Avots”, reģistrācijas
Nr. 40003274925, valdes priekšsēdētāja Kārļa Spravņika ziņojumu, uz kura pamata pieņemts lēmums
atbalstīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē PSIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja un SIA
“Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atsaukšanu, kā arī, ņemot vērā izteikto priekšlikumu par
PSIA “Vangažu Avots” galvenās grāmatvedes Inetas Dedelas iecelšanu pagaidu valdes locekļa
amatā, dome konstatē:
1. Siguldas novada pašvaldība ir 42,71761% kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA “Vangažu
Avots”, reģistrācijas Nr. 40003274925, juridiskā adrese – Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads,
turpmāk – PSIA “Vangažu Avots”.
2. Ar 2022.gada 17.marta lēmumu “Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa
atsaukšanu un pašvaldības SIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atsaukšanu”
nolemts atbalstīt jautājuma “Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atsaukšanu un
pašvaldības SIA “Vangažu Avots” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atsaukšanu” virzīšanu
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apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. Lai nodrošinātu PSIA “Vangažu Avots” darbības nepārtrauktību
un kapitālsabiedrības rīcībspēju, ir nepieciešams lemt par PSIA “Vangažu Avots” pagaidu valdes
locekļa iecelšanu, kas pienākumu izpildi nodrošinātu līdz brīdim, kad Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu
turētājs amatā ieceļ tā izvēlēto kandidātu.
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pants nosaka
valdes locekļu nominēšanas kārtību atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas
gadījumā. Minētā panta astotās daļas 2.punkts nosaka, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā
noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt
termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu
turētājs par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam
nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Savukārt minētā likuma 37.panta devītā
daļa nosaka, ka šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus
pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs amatā ieceļ šo
personu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.
4. PSIA “Vangažu Avots” galvenajai grāmatvedei Inetai Dedelai ir atbilstošas specifiskās
kompetences, lai to ieceltu PSIA “Vangažu Avots” pagaidu valdes locekļa amatā. Inetai Dedelai ir
pieredze kā publiskā, tā privātā sektora kapitālsabiedrībās. PSIA “Vangažu Avots” galvenā
grāmatveža amatu Ineta Dedela ieņem jau no 2014.gada februāra, kā arī Inetai Dedelai ir deviņu gadu
pieredze valdes amatos, konkrētāk – priekšsēdētāja amatos, kas ļaus iespējami pilnvērtīgi pildīt valdes
locekļa pienākumus līdz PSIA “Vangažu Avots” valdes locekļa iecelšanai amatā Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.
5. Pašvaldība 2022.gada 10.martā ir saņēmusi apliecinājumu no PSIA “Vangažu Avots”
galvenās grāmatvedes Inetas Dedelas, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām nav iemesla pamatotām
šaubām par viņas nevainojamu reputāciju un ir atbilstoša valdes loceklim izvirzāmajām obligātajām
prasībām.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktu un devīto daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 6. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons,
Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav,
dome nolemj:
atbalstīt apstiprināšanai PSIA “Vangažu Avots” dalībnieku sapulcē kandidātes Inetas Dedelas
iecelšanu pagaidu valdes locekļa amatā PSIA “Vangažu Avots” līdz PSIA “Vangažu Avots”
valdes locekļa iecelšanai amatā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 37.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
43. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. marta lēmumā “Par
atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
[..]
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.marta lēmumu nolemts atbalstīt Ukrainas
civiliedzīvotāju izmitināšanu (Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta norises laikā) mītnēs
Pils ielā 10 un Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, uzdodot izpilddirektorei
apstiprināt un koordinēt rīcības plānu Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamā atbalsta sniegšanai
ievērojot domes lēmumā noteiktos nosacījumus.
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2022.gada 12.martā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (turpmāk
– Atbalsta likums), paredzot papildus mehānismus, kā Ukrainas civiliedzīvotāji varēs pēc iespējas
operatīvāk saņemt likumā paredzēto atbalstu (t.sk. precizēts regulējums, kas attiecas uz pašvaldības
sniegtā atbalsta koordināciju, Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, tiesībām iegūt izglītību, kā arī
paredzēts jauns ārpusģimenes aprūpes institūts - ārkārtas aizbildnību, kas ir attiecināms tikai un
vienīgi uz bērniem, kas ieceļo Latvijā no Ukrainas kara zonas bez vecāku pavadības).
2022.gada 14.martā stājās spēkā Ministru kabineta 2022.gada 12.martā apstiprinātie noteikumi
Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas
civiliedzīvotājiem”, kas noteic kārtību, kādā pašvaldība organizē un nodrošina Ukrainas
civiliedzīvotājiem izmitināšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus līdz 90 dienām.
Noteikumu 5.punkts noteic, ka pašvaldība (sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija):
− organizē ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojuma sniegšanu Ukrainas
civiliedzīvotājiem, ņemot vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības;
− izveido un uztur to Ukrainas civiliedzīvotāju sarakstu, kuriem pašvaldības
administratīvajā vai sadarbības teritorijā tiek nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojums, šī pakalpojuma sniegšanas vietu un izmantošanas apmēru diennaktīs.
Ņemot vērā papildināto normatīvo regulējumu atbalsta sniegšanā un pieņemot, ka tas vēl tiks
aktualizēts, lai pašvaldība varētu nodrošināt operatīvāku un koordinētāku rīcību Ukrainas
civiliedzīvotājiem paredzētā atbalsta organizēšanā, negaidot domes lēmumu, ir nepieciešams
paredzēt Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.marta lēmumā “Par atbalstu Ukrainas
civiliedzīvotājiem” (protokols Nr.6, 1.§) elastīgākus nosacījumus atbalsta koordinēšanā un
sniegšanā.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 8. un 9.pantu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Atbalsta likuma 2.panta pirmo un trešo daļu, 7.pantu, 12.panta pirmo daļu,
13.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 7. §),
atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa,
I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.marta lēmumā “Par
atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem” (protokols Nr.6, 1.§), izsakot nolemjošās daļas 2.punktu šādā
redakcijā:
“2. lai nodrošinātu saskaņotu un nekavējošu rīcību Atbalsta likumā paredzētā atbalsta
nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Siguldas novadā, uzdot izpilddirektorei
sadarbībā ar Civilās aizsardzības komisiju apstiprināt rīcības plānu un tā ietvaros:
2.1. nodrošināt no pašvaldības puses izmitināšanas, ēdināšanas, sociālās palīdzības
atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, ņemot vērā Ukrainas civiliedzīvotāja
individuālās vajadzības;
2.2. izvērtēt papildus izmitināšanas atbalsta iespējas vēl citos pašvaldībai piederošajos
īpašumos (t.sk. arī bijušajās izglītības iestādēs, ja ministrija akceptē šādu alternatīvu
izmitināšanas iespēju) un nodrošināt (ja iespējams) šajās mītnēs Ukrainas civiliedzīvotāju
izmitināšanu.”
44. §
Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai
atbalsta Baltkrievija
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ņemot vērā Krievijas prezidenta pieņemto lēmumu atzīt Ukrainai piederošo Luhanskas un
Doņeckas teritoriju neatkarību, ievedot tajā karaspēku, un 2022. gada 24. februārī Krievijas sākto
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neizprovocēta plaša mēroga militāru agresiju pret Ukrainu, Siguldas novada pašvaldības dome
2022.gada 24.februārī pieņēma lēmumu “1.neatbalstīt ar pašvaldības līdzfinansējumu jebkurus
kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes:
1.1. kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija;
1.2. kuras paredzētas Krievijas Federācijā;
1.3. kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība”.
Ar šo lēmumu tādejādi tiek pausta solidaritāte ar Ukrainas izglītības, kultūras, sporta vai citu jomu
pārstāvjiem, kuri nevar šajos pasākumos piedalīties Krievijas Federācijas karadarbības dēļ. Kā arī
vienlaicīgi ar šo lēmumu pausts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei, suverenitātei un
neatkarībai.
Ņemot vērā, ka Krievijas Federācijas izraisītais bruņotais konflikts Ukrainā turpinās, proti,
Krievijas Federācija turpina uzbrukt Ukrainas civiliedzīvotājiem, iznīcinot mājas un dzīvības, kā arī
ņemot vērā to, ka Baltkrievijas politiskā vadība atbalsta Krievijas Federācijas agresorisko rīcību un
īstenotos uzbrukumus, ir priekšlikums neatbalstīt ar pašvaldības līdzfinansējumu arī tos pasākumus
vai aktivitātes, kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija.
Ievērojot iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 31.pantu,
21.panta pirmās daļas otro punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 28., 30.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.7, 8. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par (R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. neatbalstīt ar pašvaldības līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu
pasākumus vai aktivitātes:
1.1. kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija;
1.2. kuras paredzētas Baltkrievijā;
1.3. kuros plānota personu no Baltkrievijas dalība;
2. uzdot Finanšu pārvaldei sadarbībā ar attiecīgo jomu speciālistiem sniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem grozījumiem Siguldas novada pašvaldības budžetā.
45. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot. Nr.4, 2. §)
Ziņo: Personāla pārvaldes vadītāja S. Grāvīte
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §) ir apstiprināti
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu saraksti 2022.gadam.
LR Saeima 2022.gada 3.martā pieņēma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu (turpmākLikums) ar mērķi sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no
Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā
bruņotā konflikta norises laikā, kā arī sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai. Likuma 2.panta
pirmā daļa nosaka, ka sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija pieņem Ukrainas
civiliedzīvotāju pieteikumus par nepieciešamo atbalstu, tai skaitā par izmitināšanu, uzturu,
nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm, veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītību
bērniem, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par nepieciešamību nodrošināt sociālo palīdzību
un sociālos pakalpojumus. Savukārt Likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka Ukrainas
civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, kā arī
pirmās nepieciešamības preces, valsts nodrošina līdz 90 dienām. Likuma 13.pants noteic pašvaldības
kompetenci Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanā, tostarp, nodrošina tūlītēju palīdzības
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sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem ar smagiem vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem,
kuri ierobežo personas spējas patstāvīgi pārvietoties un sevi aprūpēt, kā arī pēc vajadzības piešķir
sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un pakalpojumu pārvietošanās atbalstam.
Lai nodrošinātu Likumā noteikto pašvaldības kompetences īstenošanu, nepieciešams veikt
grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 01.02.2022. lēmumā “Par Siguldas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”, izveidojot vienu pagaidu
amata vietu “Ēkas uzraugs”, kas nodrošinās atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanā Pils ielā
14, Mālpilī, Siguldas novadā.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru
kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 ,,Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 9. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §):
1.1. 01.02.2022. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības administrācijas amatu
saraksts un klasifikācija” apakšsadaļas “Īpašumu pārvaldības nodaļa”“ amata vietas
Nr.15 “Dežurants” kolonnā “Amata vietu skaits” skaitli “3” aizstāt ar skaitli “5”;
1.2. papildināt 01.02.2022. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības
administrācijas amatu saraksts un klasifikācija” apakšsadaļas “Īpašumu pārvaldības
nodaļa”“ ar ierakstu Nr.16 “Ēkas uzraugs ((uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
noteikto Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas laiku))” (1.pielikums);
2. 1.1.punktā minētie grozījumi ir piemērojami no 2022.gada 17.marta.
46.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot
saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām. Siguldas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada
2.decembra saistošie noteikumi Nr.29 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā”.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ir izstrādāts ar mērķi papildināt šobrīd spēkā esošo
regulējumu, paredzot piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Siguldas novada
pašvaldības:
1) iedzīvotājiem, kuri iesaistījušies bruņotā karadarbībā Ukrainas bruņoto spēku vai tās
pretošanās kustības sastāvā,
2) iedzīvotājam par īpašumu, kurā ir deklarējusies persona (ārsts, ārstu palīgs, māsa un māsu
palīgs), kura Ukrainas slimnīcā sniedz medicīnisko palīdzību cietušajiem, un
3) iedzīvotājiem, kuri savos nekustamajos īpašumos Siguldas pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir izmitinājušas Ukrainas bēgļus, saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto
militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 43.panta trešo daļu,
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2022.gada 17.marta sēdes atzinumu (prot. Nr.7, 10. §), atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(R. Ādamsons, Z. Berdinska, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, J. Zilvers), pret
– nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Grozījumi
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.29
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas
novadā”;
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 18.00.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2022. gada 14. aprīlī.

Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics*

Linards Kumskis**

Protokolēja

Elīna Dakša

*Domes priekšsēdētājs paraksta visus domes sēdes lēmumus, izņemot lēmumu Nr.35 “Par zemes
nomas līguma pagarināšanu”
**Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr.3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums”19.punktu, domes priekšsēdētāja vietnieks paraksta domes
sēdes lēmumu Nr.35 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”.
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