ATTĪSTĪBAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN SPORTA KOMITEJAS
SĒDES PROTOKOLS
2022. gada 10. martā

Nr. 3

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 14.00
plkst. 14.00

Sēdi vada:

komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Zīverts

Protokolē:

domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Komitejas locekļi:

Artūrs Caucis
Solvita Strausa
Ina Stupele

Deputāti:

Aivars Garančs, Linards Kumskis

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
A. Ozoliņš, izpilddirektores vietniece klientu apkalpošanas jautājumos
D. Vītola, Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, 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, nekustamā īpašuma speciāliste D. Jakubovska, vides speciāliste
M. Kovāča, lauku attīstības speciāliste I. Eriksone, Kapu pārvaldības nodaļas
vadītāja E. Švalkovska, Sporta pārvaldes vadītāja Z. Abzalone, Transporta
būvju nodaļas ceļu būvinženieris R. Keišs, Investīciju nodaļas projektu vadītāja
M. Līce
Piedalās:

PA “Siguldas attīstības aģentūra” direktore D. Preisa, Tūrisma informācijas
centra vadītāja M. Lūsare, Siguldas novada Kultūras centra “Siguldas devons”
direktore J. Borīte, Pašvaldības policijas priekšnieks M. Riekstiņš

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”
53. punktu, komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem
balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.

Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021.–2022. gadam grozījumu apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
3. 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. §).
4. 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. §).
5. Par nekustamā īpašuma “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov. (kadastra Nr.8094
001 0094) zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0061) daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.
6. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Vangažu kapi”, kadastra Nr.80640010233, kadastra
apzīmējums 80640010228, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības
īpašumā.
8. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas
novadā 2022.–2026. gadam.
9. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3, un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas
nov., teritorijā.
10. Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu tūrisma maršruta Via Hanseatica
uzturēšanā un attīstībā.
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
12. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” nolikuma
apstiprināšanu.
13. 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”.
14. Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” par tūrisma maršruta
marķēšanu.
15. Par Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas likvidāciju.
16. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN
IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA”.
17. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Džudo klubs SIGULDA”.
18. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Sport
star””.
19. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Futbola skola “Garkalne””.
20. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 3 (trīs) papildjautājumiem: Nr. 21 “Par piedalīšanos projektā “Lēdurgas kultūrvēsturiskā
mantojuma pieejamība – mūsdienīgas un aktīvas kopienas nostiprināšanai” un finansējuma
piešķiršanu”, Nr. 22 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”, Nr. 23 “Par zemes iznomāšanu”.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
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papildināt sēdes darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem:
21. Par piedalīšanos projektā “Lēdurgas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība –
mūsdienīgas un aktīvas kopienas nostiprināšanai” un finansējuma piešķiršanu.
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
23. Par zemes iznomāšanu.
1. §
Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021.–2022. gadam grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Viedokli sniedz I. Zālīte
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,
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.

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.
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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.§), atklāti balsojot ar 4 balsīm
par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja 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.
4. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Viedokli sniedz I. Lazdāne, M. Riekstiņš
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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa,
I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja 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;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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3. §
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.A3.1/8/721, 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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par
(A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. 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.§):
1.1.
izslēgt no ekspertu grupas sastāva ekspertu grupas locekli Zigmāru Bulavu;
1.2.
ievēlēt par ekspertu grupas locekli Aldi Noriņu;
1.3.
ievēlēt par ekspertu grupas locekli Līgu Zvejnieci.
2.
virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
4. §
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, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (S. Strausa, I. Stupele,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (A. Caucis), komiteja 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”.
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
5. §
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, komiteja 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
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;
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3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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);
7. 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);
8. 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.
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, atklāti balsojot ar
4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
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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;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
6. §
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.
A-6.6/3/840, ar lūgumu noslēgt Patapinājuma līgumu par zemes vienības [adrese] Siguldas novadā
daļu, kas atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā, komiteja 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.100000324397,
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.[…], kas sastāv no zemes gabala [adrese], 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 [adrese], 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 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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. ņemt patapinājumā privātīpašumā esošās zemes vienības [adrese], 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 [adrese], Siguldas novadā (kadastra apzīmējums […]) īpašnieku;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
7. §
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
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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, komiteja 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 administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā, kapsētu
izveidošanas un uzturēšanas funkcijas veikšanai;
7. 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;
8. 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)”;
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9.

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, atklāti
balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja 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.1-0228, Nr.1463067).
5. Atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu “Par sadarbības
līguma slēgšanu” (prot. Nr.10, 33.§).
6. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
8. §
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.
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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
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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja 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.§).
6. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
9. §
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes
vienību [adrese], un [adrese], Siguldas nov., teritorijā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
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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 […] [adrese],
Siguldā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0255 Kaķīškalna ielā 3, Siguldā, un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] {adrese], Siguldā, mainot no publiskās apbūves
teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju DzM1, komiteja konstatē:
1. nekustamais īpašums [adrese], Siguldas nov., kadastra Nr. […], reģistrēts Rīgas rajona tiesas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000602772, tas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu […] un platību 4368 m2, tā īpašniece ir [K.R.];
2. nekustamais īpašums [adrese], Siguldas nov., kadastra Nr. […], reģistrēts Rīgas rajona tiesas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000602773, tas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu […] un platību 5759 m2, tā īpašniece ir [K.R.];
3. nekustamais īpašums [adrese], Siguldas nov., kadastra Nr. […], reģistrēts Rīgas rajona tiesas
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000602775, tas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu […] un platību 2061 m2, tā īpašniece ir [K.R.];
4. 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);
5. 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;
6. 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”“, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma [adrese], Siguldas
nov., kadastra Nr. […], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […], nekustamā īpašuma
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2.
3.
4.
5.
6.

[adrese], Siguldas nov., kadastra Nr. […], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […] un
nekustamā īpašuma [adrese], Siguldas nov., kadastra Nr. […], zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu […];
apstiprināt Darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (1. pielikums);
apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Būvniecības
kontroles pārvaldes teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu (2. pielikums) ar lokālplānojuma
izstrādes ierosinātāju [K.R.];
noteikt, ka šī lēmuma 4. punktā minētais līgums ir jāparaksta mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas;
virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
10. §
Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu tūrisma maršruta Via Hanseatica uzturēšanā
un attīstībā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās S. Strausa
Viedokli sniedz D. Preisa, I. Zālīte
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.
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
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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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja 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;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
11. §
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,
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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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par
(A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja 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.
3. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
12. §
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa.Uzņēmēja.” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās I. Stupele
Viedokli sniedz D. Preisa
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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja 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.
3. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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13. §
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
Komiteja 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 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
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“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 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
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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);
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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja 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.
3. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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14. §
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, komiteja 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
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;
4. 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;
5. 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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja 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;
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3. par šī lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas
Attīstības aģentūra” direktori Daci Preisu;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
15. §
Par Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas likvidāciju
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās S. Strausa, L. Kumskis, A. Caucis
Viedokli izsaka J. Borīte
Siguldas novada pašvaldības dome 2021.gada 12.jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”, kas nosaka Pašvaldības organizatorisko struktūru.
Minēto saistošo noteikumu 149.punkts nosaka, ka noteikumos norādītās jaunveidojamās
struktūrvienības un iestādes uzsāk darbu ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
noslēdzas novada veidojošo bijušo pašvaldību struktūrvienību, iestāžu un aģentūru reorganizācijas
process.
Dome 2021.gada 12.augusta sēdē apstiprināja jaunveidojamo pašvaldības struktūrvienību
un iestāžu nolikumus un amatu sarakstus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.oktobrī. Tika izveidota
Siguldas novada bibliotēka ar 12 struktūrvienībām, tai skaitā Turaidas bibliotēka ar tās vadītāju
Viju Rūkli. Vienu mēnesi iepriekš rakstveidā Turaidas bibliotēkas vadītājai Vijai Rūklei tika
piedāvāts turpināt darba tiesiskās attiecības par Turaidas bibliotēkas vadītāja amata pildīšanu. Ar
2021. gada 1.oktobri darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas, jo darbinieks nepiekrita tās turpināt
atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem. Pēc 2021.gada 1.oktobra
bibliotekāro pakalpojumu Turaidā reizi nedēļā nodrošināja Siguldas novada bibliotēkas speciālists.
Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas vajadzībām telpas tika nomātas no Turaidas
muzejrezervāta Muižas kalpotāja mājā saskaņā ar telpu apakšnomas līgumu Nr. 1.7.3./11.
Pārbaudot Turaidas bibliotēkas
pakalpojuma
pieejamību iedzīvotājiem, bibliotēkas
infrastruktūru, Siguldas novada pašvaldība kā Krimuldas pagasta bibliotēkas pārņēmēja organizēja
Krimuldas pagasta bibliotēkas Turaidā darba vides risku novērtēšanu. Novērtēšanas gaitā tika
konstatēts, ka telpa tiek apsildīta ar elektrību - eļļas elektrisko sildītāju, kas darbojas visu diennakti
bez uzraudzības, telpa nav nodrošināta ar ūdens apgādi un kanalizāciju, līdz ar to darbiniekam un
apmeklētājiem nav pieejamas labierīcības.
Iepriekš minētais norāda uz to, ka bibliotēkas vide nav atbilstoša ugunsdrošības, darba
aizsardzības un veselības aizsardzības prasībām, tostarp apgrūtinoši nodrošināt epidemioloģiskās
prasības saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, Ministru kabineta
2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Pamatojoties uz 2021. gada 19. oktobra Siguldas novada pašvaldības Darba un aizsardzības
speciālista ziņojumu “Par darba apstākļiem Turaidas bibliotēkā”, tika lūgta Turaidas
muzejrezervātam iespēja nomāt citas bibliotekāram pakalpojumam piemērotas telpas. Turaidas
muzejrezervāts nevarēja citas telpas piedāvāt, kā rezultātā no Īpaši aizsargājamā kultūras
pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts 2021.gada 26. novembrī tika saņemta vēstule Nr. 1-4.16/
136 ar lūgumu līdz 2021.gada 3.decembrim atbrīvot telpas.
Ar 2021.gada 1.decembri Siguldas novada Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkā lietotāju
apkalpošana tika pārtraukta un telpas atbrīvotas. Turaidas bibliotēkas krājums tika nodots
Krimuldas pagasta Krimuldas bibliotēkai un Inciema bibliotēkai, un Siguldas novada bibliotēkai.
Inventārs tika nodots Krimuldas bibliotēkai. Lai nodrošinātu bibliotekāro pakalpojumu Turaidā,
lietotāji tās var pasūtīt elektroniski vai pa tālruni un grāmatas saņemt Krimuldas bibliotēkā vai
Siguldas novada bibliotēkā. Izlasītās un bibliotēkai atgriežamās grāmatas var atstāt Turaidas
muzejrezervāta Informācijas centrā. 2022.gada budžetā ieplānots finansējums grāmatu pakomāta
iegādei, ko plānots uzstādīt Turaidas teritorijā. Uz šo brīdi ir uzsākta līguma slēgšana par pakomāta
iegādi.
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.pants pirmā daļa noteic, ka šā likuma noteikumi
(izņemot II nodaļas noteikumus) piemērojami attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi, ciktāl
citu likumu speciālajās tiesību normās nav noteikts citādi, bet otrā daļa noteic, ka attiecībā uz
pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās
daļas. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka, iestādi likvidē,
ja tiek nodots tās pārvaldes uzdevumus citai iestādei, kā rezultātā iestāde beidz pastāvēt.
Bibliotēku likuma 4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku
likums, likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku
nolikumi. Bibliotēku likuma 6.panta trešā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldības bibliotēku dibina,
reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
Pašvaldības bibliotēkas likvidēšanas gadījumā reģiona — novada vai republikas pilsētas galvenā
bibliotēka organizē bibliotēkas krājuma nodošanu citām ieinteresētajām bibliotēkām, saskaņojot to
ar attiecīgo pašvaldību.
Pamatojoties uz Siguldas novada bibliotēkas vadītājas 2022.gada 14.februāra iesniegumu “Par
Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas likvidāciju”, Bibliotēku likuma 6. panta trešo daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
desmito daļu, 30.panta pirmo daļu, 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, atklāti balsojot, atklāti balsojot
ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. atbalstīt Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas likvidēšanu;
2. uzdot Siguldas novada bibliotēkas vadītajai saskaņot lēmumu par Krimuldas pagasta
Turaidas bibliotēku likvidēšanu ar Latvijas Bibliotēku padomi;
3. pēc Latvijas Bibliotēku padomes atzinuma saņemšanas virzīt jautājumu izskatīšanai
Siguldas novada pašvaldības domes sēdē;
4. noteikt, ka likvidācijas rezultātā Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas:
4.1. krājumu pārņēmēja ir Krimuldas pagasta bibliotēka un Inciema bibliotēka, un
Siguldas novada bibliotēka;
4.2. pārējās mantas, arhīva un lietvedības pārņēmēja ir Siguldas novada bibliotēka.
5. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
16. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN IZGLĪTĪBAS
APVIENĪBA”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts [E.B.] iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 2000 EUR (divi tūkstoši euro)
apmērā viņa dēla [M.B.] treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai sacensībās. [M.B.] ir audzēknis
profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Vsevoloda Zeļonija sporta skola” (reģ. Nr. 3371803213,
juridiskā adrese Ernesta Birznieka Upīša iela 21A, Rīga, LV-1011), kas ir biedrības
“VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA” (reģ. Nr. 40008056356)
dibināta izglītības iestāde. [M.B.] ir deklarēts Siguldas novadā. Atbalsts nepieciešams treniņprocesa
nodrošināšanai un dalībai starptautiskās sacensībās, tai skaitā, trijos Eiropas kausos Horvātijā,
Polijā, Čehijā, dalībai sporta treniņnometnēs, kā arī inventāra iegādei. Kopējai treniņprocesa
nodrošināšanas un dalības starptautiskās sacensībās izmaksu apmērs ir 6000 EUR (seši tūkstoši
euro).
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2021. gadā [M.B.] bija iekļauts Latvijas U-18 džudo izlases sastāvā. Ieguva 1. vietu Baltijas
čempionātā džudo cīņā, piedalījās Eiropas kausā, kā arī Eiropas čempionātā. Pēc pagājušā gada
rezultātiem, sportists atrodas 25. vietā pasaulē pēc Starptautiskās džudo federācijas reitinga.
2022.gadā viņš ieguva 2.vietu Baltijas čempionātā.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – Domes lēmums) 14.4.1.apakšpunktā
noteiktajiem nosacījumiem, kas nosaka arī pieejamā finansējuma limitu vienai personai gadā 1500
EUR (viens tūkstotis pieci simti euro). 2022.gadā plānotais pašvaldības finansējums džudo ir 3780
EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro).
Domes lēmuma 22.punktā noteikts, ka gadījumā, ja tiek atbalstīts individuāls sportists,
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, kuru pārstāv sportists, vai attiecīgā sporta
veida federācijai. Par piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu tiek noslēgts līgums
ar attiecīgo biedrību.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot.Nr.5, 57.§) nolēmusi neatbalstīt
ar pašvaldības līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai
aktivitātes, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā,
kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” 14.4.1. un 22.punktu, atklāti
balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai “VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN IZGLĪTĪBAS
APVIENĪBA”, reģistrācijas Nr. 40008056356, juridiskā adrese Ernesta Birznieka Upīša iela
21A, Rīga, LV-1011, 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā [M.B.]
treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai sacensībās 2022.gada sezonā no 2022.gada plānotā
pašvaldības finansējuma džudo ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem
pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras
paredzētas Krievijas Federācijā un kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN IZGLĪTĪBAS
APVIENĪBA”, reģistrācijas Nr. 40008056356, juridiskā adrese Ernesta Birznieka Upīša iela
21A, Rīga, LV-1011, par piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
17. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Džudo klubs SIGULDA”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Džudo klubs SIGULDA”, reģistrācijas Nr.
40008182203, juridiskā adrese Zinātnes iela 6-40, Sigulda, Siguldas novads, ar lūgumu piešķirt
finansējumu 2280 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro) apmērā biedrības audzēkņu
mācību - treniņu procesa nodrošināšanai, sporta bāžu izmantošanai, dalības maksu segšanai
sacensībās, kā arī specifiskā inventāra iegādei. Biedrība nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un
jauniešu interešu izglītības programmas īstenošanu Siguldas novadā, pamatojoties uz Siguldas
novada pašvaldības izsniegtu licenci, kura ir spēkā līdz 2023.gada 11.septembrim.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
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sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – Domes lēmums) 14.4.2.apakšpunktā
noteiktajiem nosacījumiem. Saskaņā ar minēto iekšējo noteikumu Pielikumu Nr.2 2022.gadā
plānotais finansējums džudo 3780 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit euro), atlikušais finansējums
2280 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro).
Domes lēmuma 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) nolēmusi neatbalstīt
ar pašvaldības līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai
aktivitātes, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā,
kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” 14.4.2. un 21.punktu, atklāti
balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Džudo klubs SIGULDA”, reģistrācijas Nr. 40008182203,
juridiskā adrese Zinātnes iela 6-40, Sigulda, Siguldas novads, 2280 EUR (divi tūkstoši divi
simti astoņdesmit euro) apmērā biedrības bērnu un jauniešu mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai, dalībai sacensībās un sporta inventāra iegādei no 2022.gada plānotā
pašvaldības finansējuma džudo, ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem
pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras
paredzētas Krievijas Federācijā un kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Džudo klubs SIGULDA”, reģistrācijas Nr. 40008182203,
juridiskā adrese Zinātnes iela 6-40, Sigulda, Siguldas novads, par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
18. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Sport star”“
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Bērnu un jauniešu attīstības centra “Sport star”“,
reģistrācijas Nr. 40008222281, juridiskā adrese “Krustiņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads,
LV-2141, ar lūgumu iespēju robežās piešķirt finansējumu biedrības audzēkņu mācību-treniņu
procesa nodrošināšanai ūdenspolo. Iesniegumam pievienota biedrības 2022.gada plānoto pasākumu
tāme ar kopējo summu 69 211 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti vienpadsmit euro), kas
ietver biedrības sportistu dalību 6 sacensībās, 5 treniņnometnēs, kā arī ikdienas treniņprocesu un
inventāra/aprīkojuma iegādi.
Biedrība nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas
ūdenspolo īstenošanu Siguldas novadā, pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes 2019.gada 22.novembra izsniegtu licenci Nr.27/2019, kura ir spēkā līdz 2022.gada
22.novembrim. 2022.gadā plānotais pašvaldības finansējums saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” Pielikumu Nr.2 citiem sporta
veidiem, kur iekļaujas arī ūdenspolo, kopējais finansējums ir 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti
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euro), bet nepārsniedzot 500 EUR (pieci simti eiro) vienam sporta veidam, atlikušais finansējums
4000 EUR (četri tūkstoši euro).
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” 14.4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot.Nr.5, 57.§) nolēmusi neatbalstīt
ar pašvaldības līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai
aktivitātes, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā,
kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” 14.4.2. un 16., 21.punktu,
atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Sport star”“,
reģistrācijas Nr. 40008222281, juridiskā adrese “Krustiņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads, 500 EUR (pieci simti euro) apmērā biedrības bērnu un jauniešu mācību-treniņu
procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās un sporta inventāra iegādei no 2022.gada
plānotā pašvaldības finansējuma citiem sporta veidiem ar nosacījumu, ka finansējums
netiek izlietots tādiem pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas
Federācija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā un kuros plānota Krievijas Federācijas
pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Bērnu un jauniešu attīstības centra “Sport star”“, reģistrācijas
Nr. 40008222281, juridiskā adrese “Krustiņi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, par
piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
19. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Futbola skola “Garkalne”“
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās I. Stupele
Viedokli sniedz Z. Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Futbola skola “Garkalne”“, reģistrācijas
Nr. 40008161502, juridiskā adrese Ropažu novads, Garkalnes pag., Garkalne, Priežu iela 23A, LV2137 , ar lūgumu piešķirt finansējumu 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro) apmērā biedrības
Mālpils struktūrvienības audzēkņu treniņprocesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās, futbola
inventāra iegādei un citiem ar treniņprocesa nodrošināšanu saistītu izdevumu segšanai. Biedrība
“Futbola skola “Garkalne”“ nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības
programmas futbolā īstenošanu Siguldas novadā. Saskaņā ar biedrības iesūtīto bērnu un jauniešu
sarakstu, biedrībā tiek apmācīti 30 Siguldas novadā deklarēti audzēkņi.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – Domes lēmums) 14.4.2.apakšpunktā
noteiktajiem nosacījumiem. 2022.gadā plānotais finansējums saskaņā ar Domes lēmuma Pielikumu
Nr.2 futbolam ir 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro). Atbilstoši Domes lēmuma 14.4.2. punktam, ja
attiecīgā
sporta
veida
mācību-treniņu
process
tiek
īstenots
vairākās
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biedrībās/nodibinājumos/iestādēs, pieejamais finansējums tiek sadalīts atbilstoši Siguldas novadā
deklarēto audzēkņu skaitam.
Domes lēmuma 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot.Nr.5, 57.§) nolēmusi neatbalstīt
ar pašvaldības līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai
aktivitātes, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā,
kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” 14.4.2. un 21.punktu, atklāti
balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai “Futbola skola “Garkalne”“, reģistrācijas Nr. 40008161502,
juridiskā adrese Ropažu novads, Garkalnes pag., Garkalne, Priežu iela 23A, 707,40 EUR
(septiņi simti septiņi euro un 40 centi) apmērā biedrības Mālpils struktūrvienības bērnu un
jauniešu mācību-treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei no
2022.gada plānotā finansējuma futbolam ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots
tādiem pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija, kuras
paredzētas Krievijas Federācijā un kuros plānota Krievijas Federācijas pārstāvju dalība.
2. Noslēgt līgumu ar biedrību “Futbola skola “Garkalne”“, reģistrācijas Nr. 40008161502,
juridiskā adrese Ropažu novads, Garkalnes pag., Garkalne, Priežu iela 23A, par piešķirtā
finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
20. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [L.K.], dzīvojošas [adrese], Siguldas nov., 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 [adrese], Siguldas nov., kadastra apzīmējums […]
daļas izmantošanu Siguldas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – Daudzīvokļu
dzīvojamās mājas [adrese], Siguldas nov., kadastra apzīmējums […], uzturēšanai, komiteja
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000581187
datiem, nekustamais īpašums [adrese], 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.[…]), kas sastāv no
dzīvojamās mājas [adrese], (kadastra apzīmējums […]), 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;
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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 [adrese], 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 [adrese], kad. Nr. […],
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 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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par
(A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [L.K.] par zemes vienības [adrese], Siguldas nov.,
(kadastra apzīmējums […]) daļas 0,5 ha platībā, iznomāšanu Siguldas novada pašvaldībai
piederošā ēku (būvju) īpašuma (kadastra Nr.[…]), kas sastāv no dzīvojamās mājas
[adrese], Siguldas nov. (kadastra apzīmējums […]) un tajā esošo dzīvokļu īpašumu no Nr.1
līdz Nr.7., uzturēšanai;
2. atzīt starp Siguldas novada pašvaldību kā dzīvojamās mājas [adrese], Siguldas nov.,
(kadastra apzīmējums […]) un tajā esošo dzīvokļu īpašumu no Nr.1 līdz Nr.7 īpašnieku, un
[L.K.] kā zemes vienības [adrese], Siguldas nov., (kadastra apzīmējums […]), īpašnieku,
faktiski pastāvošās zemes nomas tiesiskās attiecības no 2022.gada 1.janvāra;
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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;
6. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
21. §
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”, atklāti balsojot ar 4
balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
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.
4. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
22. §
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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, komiteja 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 maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
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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, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, komiteja 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.
5. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
23. §
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [S.Z.], dzīvesvietas adrese: [adrese], 2022.gada 2.februāra iesniegumu ar lūgumu
noslēgt zemes nomas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību par zemes vienības [adrese], Siguldas
novadā, kadastra apzīmējums […], iznomāšanu uz zemes vienības esošā īpašuma uzturēšanai,
komiteja 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 [adrese], Siguldas nov. (kadastra Nr.[…]) zemes vienība
(kadastra apzīmējums […]), 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
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: [adrese], Siguldas nov.,
kadastra Nr. […], kura sastāvā ir 2 (divas) ēkas – kūtis ar kadastra apzīmējumiem: […] un […],
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kas reģistrētas Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000620535, 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, atklāti balsojot ar 4 balsīm
par (A. Caucis, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. 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:
1.1. noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne
mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā;
1.2. noteikt nomas līguma darbības termiņu: 12 (divpadsmit) gadi;
1.3. noteikt, ka nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi;
1.4. 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.
1.5. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumu.
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 15.20
Sēdi vadīja

M. Zīverts

Piedalījās:

A. Caucis

I. Stupele

S. Strausa
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Protokolēja

E. Dakša
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