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komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Zīverts
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domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Komitejas locekļi:

Reinis Ādamsons
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Erlends Eisaks
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Deputāti:
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
A. Ozoliņš, 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, juriste L. Vīksne, Informācijas tehnoloģijas
nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators Dz. Strads,
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, nekustamā
īpašuma speciāliste D. Jakubovska, vides speciāliste
M. Kovāča, lauku attīstības speciāliste I. Eriksone, Vides
pārvaldības nodaļas vadītāja D. Laure, Sporta pārvaldes
vadītāja Z. Abzalone
Piedalās:

PA “Siguldas attīstības aģentūra” direktore D. Preisa,
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja K. Kazaka

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu un
5.1.1. apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” 53. punktu, komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot
videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.

Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas
atkārtotu nodošanu publiskai apspriešanai.
2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001
0207) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un par zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8094 001 0207) pievienošanu pie nekustamā īpašuma V83-Rožkrūmi,
kadastra Nr.8094 001 0164.
3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Loka astotā iela 2A,
Egļupe, Inčukalna pag., Siguldas nov., atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
4. Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
6. Par dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā.
7. Par Sporta deju sacensības pasākuma pārcelšanu.
8. Par finansējuma piešķiršanu triatlonam.
9. Par finansējuma piešķiršanu vieglatlētikai.
10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu [adrese], Siguldas novadā.
11. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
12. Par Siguldas novada pašvaldības domes Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma
un Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus
meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
14. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību
Siguldas peldvietā” apstiprināšanu.
17. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2009. gada 11. novembra sēdes lēmumā “Par
zemes vienību statusa noteikšanu vai tā maiņu” (prot.Nr.8, 10.§).
18. Par zemes iznomāšanu.
19. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021.–2022. gadam grozījumu apstiprināšanu.
1. §
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas
atkārtotu nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās M. Zīverts, S. Strausa, A. Garančs, R. Ādamsons
Viedokli sniedz I. Zālīte
Komiteja konstatē:
[1] Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai
izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu.
[2] Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta pirmais punktu attīstības
programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošana. Minētā likuma 22.pants noteic, ka
vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
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dokumentus, kā arī blakus esošo vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un
prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa
prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu
apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. Vietējās pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānā iekļauj attīstības projektus, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 euro
vai vairāk. Investīciju plānā iekļauj arī tādus attīstības projektus, kurus plānots īstenot vairākām
pašvaldībām kopīgi, ja kopējās projekta izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu lēmumu par attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu pieņem pašvaldības dome, apstiprinot izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā
iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projektu.
[3] Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanai Darba
uzdevuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas 2020.gada 30.oktobra sēdē (prot. Nr.7, 4.§), pēc kuras šis Darba uzdevuma projekts
komisijas uzdevumā stiprināts Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību domēs.
[4] Ar 2021.gada 12.augusta pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada Attīstības
programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un Darba uzdevuma grozījumiem” (prot. Nr.6,
1.§) uzsākta dokumenta izstrāde un veikti grozījumi Darba uzdevumā, mainot izstrādes darba
grafiku. Ņemot vērā minēto lēmumu, ir izstrādāts Attīstības programmas projekts, atbilstoši Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem
ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī (aktualizēta 2019. gadā) un Vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu izstrādei (2021. gada projekts). Attīstības programmā iekļautais Investīciju
plāns tiks pilnveidots un papildināts, ņemot vērā pašvaldības kārtēja gada budžetu.
[5] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 67.punktu pēc attīstības programmas projekta izstrādes
pašvaldības dome pieņem lēmumu par projekta nodošanu publiskai apspriešanai, nosakot termiņu,
kas nav mazāks par četrām nedēļām, un informē attiecīgo plānošanas reģionu par atzinuma
sniegšanas nepieciešamību. Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta
publiskās apspriešanas termiņš noteikts sākot no 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada
12.decembrim (ieskaitot) un publiskās apspriešanas sanāksmi organizējot 2021.gada 29.novembrī.
[6] Saņemts Rīgas plānošanas reģiona atzinums (15.11.2021. Nr. 8.1.2/2021/294/N) “Par
atzinuma sniegšanu Siguldas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projektu”, kurā lūdz
pilnveidot Siguldas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam projektu, ņemot vērā kritēriju
tabulā norādītos un šeit augstākminētos komentārus.
[7] Saņemti iedzīvotāju un pašvaldības speciālistu priekšlikumi Siguldas novada attīstības
programmas 2021.–2027.gadam projekta papildināšanai un precizēšanai.
[8] 2021.gada 22.decembrī tika pieņemts Siguldas novada pašvaldības domes lēmums “Par
Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta redakcijas precizēšanu”
(prot. Nr. 15, 6.§).
[9] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punktu pēc plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas
pašvaldība izvērtē tajā izteiktos iebildumus un priekšlikumus, panākot vienošanas par to ņemšanu
vai neņemšanu vērā. Ņemot vērā saskaņošanas ar plānošanas reģionu un publiskās apspriešanas
rezultātus, pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 1) precizēt ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas vai attīstības programmas projektu; 2) apstiprināt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai
attīstības programmu. Minēto noteikumu 69.punkts noteic, ja pašvaldības dome pieņem lēmumu
precizēt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projektu, pēc precizējumu
veikšanas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projektā tiek nodrošināta
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atkārtota publiskā apspriešana, kas ilgst ne mazāk kā trīs nedēļas, un plānošanas reģions tiek
informēts par veiktajiem precizējumiem.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 22. pantu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 68. un 69.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.2. apakšpunktu, Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons,
A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
nodot Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam precizēto projektu
atkārtotai publiskai apspriešanai no 2022.gada 7.marta līdz 28.martam, publiskās
apspriešanas sanāksmi organizējot 2022.gada 21.martā;
2. paziņojumu par Siguldas novada attīstības programmu 2021.–2027. gadam projekta
nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēt
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un laikrakstā “Siguldas
Novada Ziņas”, kā arī iesniegt Rīgas plānošanas reģionam publicēšanai tā mājaslapā un
ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
3. informēt Rīgas plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
1.

2. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0207)
atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Siguldas novada pašvaldības vārda un par zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001
0207) pievienošanu pie nekustamā īpašuma V83-Rožkrūmi, kadastra Nr.8094 001 0164
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma pārvaldības
nodaļas ziņojumu par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094
001 0207), platība 0,51 ha atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda, komiteja konstatē:
1. saskaņā ar 2021.gada 20.septembra Valsts zemes dienesta aktu Nr.11-12R/171 “Akts par
zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8094 001 0207, platība 0,51 ha (turpmāk – zemes vienība), ir rezerves zemes fonda zeme;
2. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība
iekļauta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8094 001 0208 sastāvā;
3. 2016.gada 28.janvārī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.98 “Par zemes reformas
pabeigšanu Siguldas novada lauku apvidū”, nosakot, ka pabeidzama zemes reforma
Siguldas novada lauku apvidū;
4. Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda, likuma 17.panta piektā daļā noteikts, ka valstij un vietējām pašvaldībām
pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par
zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, savukārt sestā daļā noteikts, ka rezerves zemes
fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali,
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par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts
zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes
gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās
pieņem pašvaldība;
5. Valsts zemes dienesta publicētajā rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstā zemes vienība nav iekļauta, savukārt
zemes reforma Siguldas novada lauku apvidū beidzās 2016.gada 28.janvārī, līdz ar to
secināms, ka Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteiktais zemes izvērtēšanas
termiņš beidzies 2018.gada 28.janvārī;
6. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot. Nr. 20., §2.) Grafisko daļu, zemes vienības
plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauksaimniecības teritorija (L) un Mežu teritorija (M), bet
dabā uz tās atrodas Siguldas novada pašvaldības ceļa “V83-Rožkrūmi” atzars (zemes
vienības kadastra apzīmējums 8094 001 0164);
7. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2008.gada 10.septembra lēmumu “Par zemes
zem ceļiem un ielām piederību Siguldas novada lauku teritorijā” (prot. Nr.18, §11) un tā
pielikumu “Ielu un ceļu saraksts Siguldas novada Siguldas pagastā” īpašums “V83Rožkrūmi”, kadastra Nr.8094 001 0164, kura sastāvā ietilpst zemes vienība (kadastra
apzīmējums 8094 001 0164) ir piekritīgs Siguldas novada pašvaldībai;
8. 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);
9. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 6.punkts nosaka, ka līdz
nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes reformu un privatizāciju
regulējošos likumos minētais zemes lietotājs ir kadastra subjekts, kuru Kadastra
informācijas sistēmā ieraksta kā lietotāju. Zemes lietotājam ir tiesības ierosināt nekustamā
īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšanu, nekustamā īpašuma objekta veidošanu,
kadastra datu aktualizāciju un šo datu labošanu;
10. ņemot vērā, ka zemes vienība ir pašvaldības ceļa “V83-Rožkrūmi” atzars, un tā ir
nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai ir nepieciešams lemt par zemes vienības
piekritību pašvaldībai, kā arī par tās iekļaušanu nekustamā īpašuma “V83-Rožkrūmi”,
kadastra Nr.8094 001 0164 sastāvā kā otro zemes vienību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un
sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, atklāti balsojot
ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība (kadastra apzīmējums 8094 001
0207), platība 0,51 ha, atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoša
Siguldas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības
vārda;
2. lūgt Valsts zemes dienestam zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8094 001 0207
reģistrēt kā otro zemes vienību nekustamā īpašuma “V83-Rožkrūmi” sastāvā, kadastra
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Nr.8094 001 0164 un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzēst
īpašumu ar kadastra Nr.8094 001 0208;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
3. §
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Loka astotā iela 2A, Egļupe,
Inčukalna pag., Siguldas nov., atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu
pārvaldības nodaļas ziņojumu par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes īpašumu Loka astotā
iela 2A, Egļupe, Inčukalna pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8064 007 0796 (sastāv no divām
zemes vienībām – kadastra apzīmējums 8064 007 0820 un 8064 007 083), atzīšanu par
piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada
pašvaldības vārda, komiteja konstatē:
1. Inčukalna novada dome 2011.gada 20.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.9-18.§) par
zemes vienības Loka astotā iela 2A (kadastra apzīmējums 8064 007 0820) 0,25 ha platībā
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Ar Inčukalna novada domes 2014.gada 17.septembra lēmumu (prot. Nr.2-2.§) no minētās
zemes vienības izdalīta platība 0,04 ha un tā izslēgta no rezerves zemes fonda. Līdz ar to
kadastra informācijas sistēmā izveidojās rezerves zemes fonda īpašums ar kadastra Nr.
8064 007 0796, kas sastāv no divām zemes vienībām: kadastra apzīmējums 8064 007 0833
0,12 ha (zemes platība var tikt precizēta pēc robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā) un 8064
007 0820 0,098 ha (zemes platība var tikt precizēta pēc robežu kadastrālās uzmērīšanas
dabā).
3. Ministru kabineta 2016.gada 15.marta rīkojums Nr. 199 “Par zemes reformas pabeigšanu
Inčukalna novada lauku apvidū”, nosaka, ka pabeidzama zemes reforma Inčukalna novada
lauku apvidū.
4. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma:
17.panta pirmo daļu, rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek
ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda,
17.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas
pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu
laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās
vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībā,
17.panta sesto daļu, šī panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā
daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves
zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos
nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt
vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu
zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
5. Likuma “Par pašvaldībām”:
14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašumu objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
- 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
6

6.

Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/2013
“Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma karti,
zemes vienības atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Atbilstoši Ministru kabineta
29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 2.10.punktam, zemes vienības ir
adresācijas objekts un atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas
nosaukumam.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un
sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm
par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8064
007 0833 0,12ha (zemes platība var tikt precizēta pēc robežu kadastrālās uzmērīšanas
dabā) un 8064 007 0820 0,098ha (zemes platība var tikt precizēta pēc robežu kadastrālās
uzmērīšanas dabā) ir piekrītošas Siguldas novada pašvaldībai un ierakstāmas
zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
2. Pašvaldībai piekrītošās zemes vienības reģistrēt zemesgrāmatā kā atsevišķus īpašumus:
2.1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0820 0,098ha (zemes platība var
tikt precizēta pēc robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā) saglabāt īpašuma ar kadastra
Nr. 8064 007 0796 sastāvā, saglabājot adresi Loka astotā iela 2A, Egļupe, Inčukalna
pag., Siguldas nov., LV-2141, un zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK-0601).
2.2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu Loka astotā iela 2C, iekļaujot tajā zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8064 007 0833 0,12ha (zemes platība var tikt precizēta pēc
robežu kadastrālās uzmērīšanas dabā), piešķirot tai adresi Loka astotā iela 2C, Egļupe,
Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141, un zemes vienībai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK-0601).
3. Lēmumu kopā ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai – riga@vzd.gov.lv .
4. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
4. §
Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās R. Ādamsons
Viedokli sniedz I. Eriksone
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra sēdes lēmumu, tika
atbalstīts nodoms veidot Siguldas novada teritoriju kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem
kultūraugiem un informēt sabiedrību par saistošo noteikumu projektu “Ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā”, publicējot paziņojumu laikrakstā “Siguldas
novada ziņas” un Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Ņemot vērā paziņojuma par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Siguldas novada teritorijā, kas tika nodoti apspriešanai saskaņā ar 2021.gada 2.decembra
Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par nodomu – atbalstīt Siguldas novada
teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem” (prot. Nr.13, 30.§),
apspriešanas rezultātus, netika saņemti iebildumi pret šāda aizlieguma noteikšanu, kas saskaņā ar
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Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu uzskatāms par piekrišanu
aizlieguma audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus Siguldas novadā noteikšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro daļu,),
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā
redakcijā.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļai pēc saistošo noteikumu spēkā
stāšanās par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Siguldas novadā
informēt tās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežojas ar Siguldas novada
teritoriju, kā arī Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides
pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu.
4. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
5. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu 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.
Ņemot vērā minēto, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kas nosaka vienotu atkritumu apsaimniekošanas kārtību visā
jaunveidotajā Siguldas novada teritorijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17.punkta, atklāti balsojot ar
6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas
novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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6. §
Par dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Lai Siguldas novada pašvaldība varētu piedalīties 2022.gada Sociālās uzņēmējdarbības
konkursā un slēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada domi, Olaines
novada pašvaldību, Ropažu novada domi un AS “SEB banka” (turpmāk arī – granta devēji) par
Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa (turpmāk arī – Konkurss) īstenošanu un organizēšanu, ir
sagatavots lēmuma projekts.
Komiteja konstatē:
1. Atsaucoties AS “SEB banka” aicinājumam iesaistīties Sociālās uzņēmējdarbības grantu
konkursa (turpmāk – konkurss) rīkošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā ar mērķi
veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību programmas darbības teritorijā, ir priekšlikums
slēgt sadarbības līgumu starp Siguldas novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību,
Mārupes novada domi, Olaines novada pašvaldību, Ropažu novada domi un AS “SEB
banka” par Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa īstenošanu un organizēšanu Siguldas
novadā.
2. Lai nodrošinātu profesionālu un caurspīdīgu pieteikumu izvērtēšanu, darbam konkursa
komisijā tiks pieaicināti pārstāvji no:
2.1.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”;
2.2.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas biznesa inkubatora;
2.3.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres biznesa inkubatora;
2.4.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora;
2.5.
Labklājības ministrijas;
2.6.
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas;
2.7.
Sociālās uzņēmējdarbības akseleratora New Door;
2.8.
Sociālās uzņēmējdarbības inkubatora Reach for Change.
3. Konkursa ietvaros neattiecināmās saimnieciskās darbības veidi:
3.1.
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (NACE kods: G);
3.2.
finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
3.3.
operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
3.4.
valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
3.5.
azartspēles un derības (NACE kods: R92);
3.6.
tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: A01.15);
3.7.
alkohola ražošana (NACE kods: C 11);
3.8.
kravas autotransporta iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas
transporta nozarē (NACE kods: H);
3.9.
nozares un darbības, uz kurām attiecināms Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013
1.panta 1. punkts.
4. Konkursā varēs piedalīties:
4.1.
jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kura plāno uzsākt sociālo
uzņēmējdarbību Konkursa darbības teritorijā un ir iesniegusi pieteikumu dalībai
konkursā;
4.2.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona,
kas veic saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā vai plāno to darīt, un kas
plāno pieteikties sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai atbilstoši Sociālā uzņēmuma
likuma prasībām, kā arī ir iesniegusi pieteikumu dalībai konkursā;
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Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona,
kas Sociālā uzņēmuma likuma noteiktajā kārtībā ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu
un kas veic saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā vai plāno to darīt, un ir
iesniegusi pieteikumu dalībai konkursā;
5. Konkursam iesniegto pieteikumu vērtēšana notiks 3 kārtās:
5.1. pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc
administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;
5.2. otrajā kārtā katru pieteikumu izvērtēs komisijas locekļi un SEB bankas pārstāvji, kuri
izlozē izvērtējamos pieteikumus. Tos vērtē saskaņā ar kvalitatīvajiem vērtēšanas
kritērijiem;
5.3. trešajā kārtā visi komisijas locekļi vērtēs pretendentus un to prezentācijas saskaņā ar
kvalitatīvajiem kritērijiem.
6. Pēc trešās kārtas grantu pretendenti tiks sarindoti piešķirto punktu secībā. Labāko
pieteikumu autori, kas pēc 3.kārtas būs ieguvuši visvairāk punktus, saņems grantu,
nepārsniedzot maksimālo apjomu 8 000 EUR vienam projektam.
7. Granta saņēmējam paredzētais granta apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz pieteikumā
iekļauto informāciju, bet tas nepārsniedz 8 000 euro (astoņi tūkstoši euro).
8. Pieejamais grantu apjoms konkursa ietvaros ir 48 000 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši euro),
kas sastāv no šādiem grantiem:
8.1. AS “SEB banka” piešķirtais grants, kas paredzēts SIA, kas veic vai plāno veikt
saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā – 8 000 euro (astoņi tūkstoši euro);
8.2. Ķekavas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts SIA, kuri veic vai
plāno veikt saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā – 8 000
euro (astoņi tūkstoši euro);
8.3. Mārupes novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts SIA, kuri veic vai
plāno veikt saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā – 8 000
euro (astoņi tūkstoši euro);
8.4. Olaines novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts SIA , kuri veic vai plāno
veikt saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā – 8 000 euro
(astoņi tūkstoši euro);
8.5. Ropažu novada domes piešķirtais grants, kas paredzēts SIA, kuri veic vai plāno veikt
saimniecisko darbību Ropažu novada administratīvajā teritorijā – 8 000 euro (astoņi
tūkstoši euro);
8.6. Siguldas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas paredzēts SIA, kuri veic vai
plāno veikt saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā – 8 000
euro (astoņi tūkstoši euro).
9. AS “SEB banka” piešķir grantu/-us pretendentam/iem, kurš/-i izvirzīts/-i konkursa trešajai
kārtai, bet kuram/-iem nav piešķīrusi grantu neviena pašvaldība, nepārsniedzot grantam/-iem
paredzētā finansējuma apjomu.
10. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu vai neizmaksāt to pilnā apmērā, ja nav
saņemti pieteikumi atbilstošā skaitā vai kvalitātē.
11. Grants tiks izmaksāts divās daļās.
12. Piešķirtais grants tiek uzskatīts par de minimis atbalstu. Līgums par granta piešķiršanu, ko ar
granta pretendentu slēdz granta devējs, ir uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas
brīdi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis
atbalstam.
13. Pretendenta izvērtēšana de minimis atbalsta saņemšanas atbilstībai notiek pirmajā atlases
kārtā.
14. Ar granta pretendentu/-iem, par kuru/-iem AS “SEB banka” pieņem lēmumu par granta
piešķiršanu, līgumu slēdz AS “SEB banka” un pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
4.3.
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pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, slēdzot trīspusēju līgumu par granta
piešķiršanu un projekta īstenošanu.
15. Projekta uzraudzības periods ir divi gadi.
15.1. Granta saņēmējam ir jāiesniedz granta devējam saimnieciskās darbības informatīvais
pārskats divus gadus, līdz kārtējā gada 1. decembrim.
16. Siguldas novada pašvaldības dalība grantu programmā “(ie)dvesma” ietekme uz budžetu ir
8 000,00 (astoņi tūkstoši) eiro. Projekta finansēšana paredzēta Siguldas novada pašvaldības
“Siguldas Attīstības aģentūra” 2022.gada budžetā.
Ievērojot iepriekš minēto un sadarbības mērķi, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Siguldas
novadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā
sadarbībā ar AS “SEB banka” un citiem programmas dalībniekiem, ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Siguldas novadā;
2. nepieciešamos finanšu līdzekļus konkursa īstenošanai nodrošināt no Siguldas novada
pašvaldības “Siguldas Attīstības aģentūra” 2022.gada budžeta;
3. Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa saņemto finansējumu noteikt par de minimis
atbalstu;
4. uzdot P/A “Siguldas Attīstības aģentūrai” organizēt sadarbības līguma noslēgšanu un
Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa īstenošanu Siguldas novadā;
5. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
7. §
Par Sporta deju sacensības pasākuma pārcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2021.gada
21.janvāra lēmumu “Par finansējumu Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un pašvaldības
atbalstītajiem sporta pasākumiem 2021. gadam” (prot.Nr.1, 4.§) piešķirts finansējums 900,00 EUR
apmērā biedrības “Latvijas Sporta deju federācija” plānotajam sporta deju pasākumam “Siguldas
rudens”, paredzot, ka līgums par finansējuma piešķiršanu pasākuma organizēšanai slēdzams ne
ātrāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms plānotās pasākuma norises uzsākšanas, ja attiecīgajā brīdī
pasākuma norise ir iespējama, saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem COVID-19 vīrusa
izplatības ierobežošanai.
Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, vienlaikus
nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, ar Ministru kabineta 2021.gada
9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā izsludināta
ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim. Ārkārtējās situācijas
laikā, izņemot periodā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim, pasākumu organizēšana
atļauta, pie nosacījuma, ja tiek nodrošināta epidemioloģisko prasību ievērošana un paredzot, ka
sporta sacensības var notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē.
2021.gada 15.decembrī ar biedrību “Latvijas Sporta deju federācija” tika noslēgts Līgums
Nr. SNP/2021/526 par sporta deju sacensību organizēšanu “Siguldas Ziemassvētki” 2021.gada
18.decembrī. Ņemot vērā, ka līdz pasākuma norisei biedrība saņēma no vairākiem sacensību
dalībniekiem informāciju par tiem noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem (karantīna vai
izolācija), kā arī ņemot vērā valsts amatpersonas un veselības nozares speciālistu lūgumu
nepulcēties un nerīkot pasākumus no epidemioloģiskās drošības viedokļa, biedrība bērniem
paredzēto pasākuma norisi atcēla, lūdzot atļaut tā īstenošanu pārcelt uz 2022.gadu.
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Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otro
daļu, kas noteic, ka “visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai
pašvaldību institūcijas (..), prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses (..)”, atklāti balsojot
ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. atļaut biedrībai “Latvijas Sporta deju federācija” 2021.gadā paredzēto pasākumu īstenot
līdz 2022.gada 1.jūlijam, pasākuma nosaukumu, norises laiku un vietu pasākuma
organizatoram saskaņojot ar Sporta pārvaldi;
2. Sporta pārvaldei sagatavot vienošanās projektu par grozījumiem 2021.gada 15.decembra
līgumā Nr. SNP/2021/526, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktā noteikto.
8. §
Par finansējuma piešķiršanu triatlonam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Latvijas Triatlona federācija”, reģ. Nr.40008024242,
juridiskā adrese Ganību dambis 25d, Rīga, ar lūgumu piešķirt finansējumu 500,00 EUR [F.D. V.]
treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai sacensībās. [F.D.V.] ir deklarēts Siguldas novadā, iekļauts
Latvijas Triatlona federācijas Junioru izlasē un plāno piedalīties Eiropas Triatlona Junioru Kausa
posmos Paņevežos (Lietuva) 2022. gada 22. maijā un Rīgā no 2022.gada 13.augusta līdz
14.augustam. Finansējums nepieciešams daļēju izmaksu segšanai dalībai treniņnometnē, kas notiks
no 2022.gada 19.marta līdz 9.aprīlim Pafosā, Kiprā, kuras kopējie izdevumi vienam sportistam
plānoti 1006,47 EUR.
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” 14.4.1.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem.
2022.gadā plānotais pašvaldības finansējums citiem sporta veidiem, kur iekļaujas arī triatlons, ir
4500,00 EUR.
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” 21., 14.4.1. un 16.punktu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas Triatlona federācija”, reģ.Nr.40008024242,
juridiskā adrese Ganību dambis 25d, Rīga, 500,00 EUR apmērā Latvijas Triatlona
federācijas Junioru izlases dalībnieka [F.D.V.] treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai
sacensībās 2022.gada sezonā no 2022.gada plānotā pašvaldības finansējuma citiem sporta
veidiem;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Triatlona federācija”, reģ. Nr. 40008024242, juridiskā
adrese Ganību dambis 25d, Rīga, par piešķirtā finansējuma izlietošanu;
3. par līguma izpildi atbildīgo noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni.
9. §
Par finansējuma piešķiršanu vieglatlētikai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no Siguldas Sporta skolas ar lūgumu piešķirt finansējumu 2352,24
EUR apmērā (četrām personām 363,06 EUR katram, trīs personām 300,00 EUR katram), lai
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nodrošinātu audzēkņiem iespēju piedalīties mācību treniņnometnē Portugālē, Albufeirā, kas plānota
no 2022.gada 19.aprīļa līdz 1.maijam.
Nometnē piedalīsies Vieglatlētikas nodaļas MT-7, SMP-1 grupu 7 audzēkņi (Nikola Bunde,
Paula Gintere, Estere Ūzuliņa, Ralfs Inbergs, Dārta Auziņa, Rūta Meistare, Laura Pigore) un
treneris Arnolds Strenga. Visi šie audzēkņi ir deklarēti Siguldas novadā un ar panākumiem startējuši
2021.gada Latvijas čempionātā savā vecuma grupā. Nikola Bunde, Ralfs Inbergs, Dārta Auziņa,
Rūta Meistere 2021.gadā startējuši starptautiskās sacensībās Latvijas izlases sastāvā un ir iekļauti
sava vecuma grupas Latvijas izlases kandidātu sarakstā arī 2022.gadā. Nometne nepieciešama, lai
sekmīgi sagatavotos vasaras sezonas sacensībām. Finansējums tiks izlietots avio biļešu iegādei
nokļūšanai Portugālē un atpakaļ. Vienas biļetes cena – 363,06 EUR. Naktsmītnes un ēdināšanas
izdevumus apmaksās paši nometnes dalībnieki, trenerim A.Strengam tie tiks segti no Siguldas
Sporta skolas budžeta ievērojot 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. 2022.gadā plānotais pašvaldības
finansējums vieglatlētikai 6300,00 EUR.
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” 14.4.1. un 14.4.2. apakšpunktā noteiktajiem
nosacījumiem.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu
Nr.2/2022 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” 6.punktu, 14.4.1. (Nikolai Bundei, Ralfam Inbergam, Dārtai Auziņai, Rūtai Meisterei) un
14.4.2.punktu (Paulai Ginterei, Esterei Ūzuliņai, Laurai Pigorei), atklāti balsojot ar 6 balsīm par
(R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Siguldas Sporta skolai 2352,24 EUR apmērā no 2022.gada plānotā
pašvaldības finansējuma vieglatlētikai septiņu Siguldas Sporta skolas Vieglatlētikas
nodaļas audzēkņu ceļa izdevumu segšanai dalībai mācību-treniņu nometnē, kas plānota no
2022.gada 19.aprīļa līdz 1.maijam Portugālē, Albufeirā.
2. Finanšu pārvaldei novirzīt 2352,24 EUR no Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta lēmumu
īstenošanas (8111) budžeta uz Siguldas Sporta skolas (9515) budžetu.
10. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu [adrese], Siguldas novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [S.M.] (turpmāk – Iesniedzēja), pilnvarotās personas [Z.N.], deklarētā dzīvesvietas
adrese [adrese], Siguldas nov., iesniegumu, kas reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā 2022.gada
13.janvārī ar reģistrācijas Nr.A-6.6/12/215, kurā Iesniedzēja lūdz Siguldas novada pašvaldību
turpināt iznomāt apbūves zemi [adrese], Siguldas nov. 0,1164 ha platībā, uz kuras atrodas [S. M.]
valdījumā esoša dzīvojamā māja un viena palīgēka (turpmāk – Nekustamais īpašums), komiteja
konstatē:
1. Zemes vienībā, kadastra apzīmējums […], 0.1164 ha platībā, ar Inčukalna novada domes
2012.gada 19.septembra lēmumu Nr.14-12.§ izbeigtas lietošanas tiesības [S.M.] uz zemes
vienību ar kad. apz. […], un zemes vienība 0,1164 ha platībā ir noteikta kā Inčukalna novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (ar 2021.gada 1.jūliju Inčukalna pagasts tiek iekļauts Siguldas
novada pašvaldības sastāvā), īpašuma tiesības pašvaldībai uz zemes vienību nav
nostiprinātas zemesgrāmatā.
2. Uz zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu […], atrodas [S.M.] tiesiskajā valdījumā
(pamatojoties uz zvērinātas notāres Ditas Reliņas palīga Dailas Macko 1994.gada 9. augustā
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izdotu mantojuma apliecību Nr.8409) esoša dzīvojamā māja un viena palīgēka ar adresi
[adrese], Siguldas nov.
3. Ar Inčukalna novada domes 2013. gada 20 marta lēmumu Nr.9-36.§ zemes vienība [adrese]
21 0,1164 ha platībā iznomāta [S.M.] viņas valdījumā esošo ēku uzturēšanai, par ko bija
noslēgts zemes nomas līgums ar Inčukalna novada domi Nr.1292, kura darbības laiks
beidzies 2021. gada 19.jūnijā.
4. Ņemot vērā minēto, spēku zaudējuša nomas līguma pagarināšana saskaņā ar Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, nav iespējama. Attiecīgi ir skatāms jautājums par jauna līguma
noslēgšanu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk- 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. Noteikumu 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.
6. [S.M.] nomas līgumu no tā izbeigšanās 2021. gada 19.jūnijā nav noslēgusi un nomas maksa
par faktisko izmantošanu nav nomaksāta.
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.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm
par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
1. Iznomāt [S.M.], personas kods […], apbūves zemi [adrese], Siguldas novadā, kadastra
apzīmējums […] 0,1164 platībā, nosakot nomas termiņu - 12 (divpadsmit) gadi.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. [S.M.] veikt nomas maksas parāda nomaksu par faktiski izmantoto apbūves zemi 0,1164
ha platībā no 2021.gada 19.jūnija līdz nomas līguma noslēgšanai.
3. Atbilstoši šī lēmuma 1.punktam, uzdot divu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
dienas [S.M.] noslēgt zemes nomas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību.
4. Par šī lēmuma izpildi atbildīgo personu noteikt nekustamā īpašuma speciālisti Rudīti
Stukli.
5. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
11. §
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [U.C.], dzīvesvietas adrese [adrese], Siguldas novads, iesniegumu, kurš reģistrēts
Siguldas novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. A-6.6/3/11, par Patapinājuma līguma noslēgšanu
zemes vienībai [adrese], Siguldas novadā daļu, kas atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā,
komiteja konstatē:
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1. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un Siguldas novada
pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfisko datu bāzi, konstatēts, ka teritorija [adrese],
Siguldas novadā sarkanajās līnijās, uz kuras atrodas inženierbūve [adrese], Siguldas novadā,
atrodas privātpersonu īpašumā;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000421900, nekustamais īpašums ar kadastra Nr.[…], kas sastāv no zemes gabala
[adrese], Siguldas novadā (kadastra apzīmējums […]) 1244 m2 platībā un dzīvojamās mājas
jaunbūves (kadastra apzīmējums […]) ir [U.C.] īpašumā. Īpašums apgrūtināts ar lietu tiesību aizsargjoslu gar Sapņu ielu – sarkanā līnija 197 m2 platībā;
3. 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.pantu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, 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 197 m2 platībā Sapņu ielas, Siguldā, Siguldas novadā,
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.
12. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma un
Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 1.§), kas nosaka jauno
Siguldas novada pašvaldības struktūru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojot
bijušo Siguldas novada, Mālpils novada, Inčukalna novada un Krimuldas novada pašvaldību.
Nolikuma 15.punkts noteic, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai Pašvaldības
administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Pašvaldības dome no deputātiem, Pašvaldības administrācijas
darbiniekiem, Siguldas novada iedzīvotājiem un pieaicinātiem speciālistiem ir izveidojusi komisijas,
t.sk. Apstādījumu aizsardzības komisiju, turpmāk - Komisija, ir nepieciešams no jauna apstiprināt
Komisijas nolikumu un Komisijas sastāvu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:

1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes Apstādījumu aizsardzības komisiju šādā
sastāvā:
1.1. Dita Laure – Siguldas novada pašvaldības Vides pārvaldības galvenā apstādījumu
un ārtelpas apsaimniekošanas speciāliste, nodaļas vadītāja- komisijas priekšsēdētāja;
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2.
3.
4.

5.

1.2. Aira Balde – Vides pārvaldības nodaļas apstādījumu un ārtelpas apsaimniekošanas
galvenā speciāliste - komisijas priekšsēdētāja vietniece.
1.3. Zane Gatere – Siguldas novada pašvaldības Pilsētvides plānotāja– komisijas locekle;
1.4. Maija Kovāča – Vides pārvaldības nodaļas, vides speciāliste – komisijas locekle;
apstiprināt Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā;
atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 21.februāra lēmumu
“Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā” (prot. Nr.4, 66.§);
noteikt, ka ar brīdi, kad spēkā stājas Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra
saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā “ spēku zaudē
Inčukalna novada pašvaldības domes 2013.gada 20.februāra lēmums “Par Inčukalna novada
domes Koku ciršanas komisijas un tās nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 5.§);
virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

13. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža
Siguldas novada teritorijā” 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.
Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu visā jaunizveidotajā Siguldas novada teritorijā vienotu
kārtību par koku ciršanu ārpus meža, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus
meža Siguldas novada teritorijā”.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par koku ciršanu
ārpus meža Siguldas novada teritorijā” pielikumā pievienotajā redakcijā.
2. nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
14. §
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Komiteja konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra nolikuma Nr. 69/2021
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot. Nr.11, 10.§), turpmāk tekstā Nolikums, 28.punktu pašvaldības apbalvojumu Atzinība citos gadījumos piešķir fiziskai
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2.

3.

4.

5.

personai vai personu grupai par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, par
ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un
sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts
aizsardzības vai politiskajā jomā un tas tiek piešķirts Nolikuma 1., 2. un 3. pielikumā
paredzētajā nominācijā par mūža ieguldījumu, kā arī citos gadījumos, ja par to ir lēmusi
Siguldas novada pašvaldības dome;
vienlaikus Nolikuma 29.punkts paredz, ka pretendentus Atzinības saņemšanai izvirza
Apbalvojumu komisija vai Nolikuma 1., 2. un 3. pielikumā paredzētajā nominācijā par mūža
ieguldījumu attiecīgā vērtēšanas komisija, norādot personas vārdu, uzvārdu (juridiskai
personai – nosaukumu) un nopelnu aprakstu, un apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu;
Nolikuma 1.pielikuma 25.punkts paredz, ka nominācijā “Mūža ieguldījums sportā” tiek
izvirzīti pretendenti, kuri dod un/vai ir devuši būtisku ieguldījumu Siguldas novada sporta
nozares attīstībā un popularizēšanā;
Nolikuma 1.pielikuma 27.punkts paredz, ka konkursa nomināciju ieguvēji sporta nozarē tiek
apbalvoti ar Nozares apbalvojumu svinīgajā pasākumā “Gada balva sportā”, nominācijas
“Mūža ieguldījums sportā” ieguvējs saņem arī Pašvaldības apbalvojumu Atzinība.
Nolikuma 1.pielikuma 9.punkts nosaka, ka apbalvojumu piešķiršanai ieteikto pretendentu
pieteikumus apkopo Sporta pārvalde un pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija septiņu
locekļu sastāvā, kuru apstiprina ar domes lēmumu. Ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 27.janvāra lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva
sportā” pretendentu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.3, 11.§) tika
apstiprināta Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu
vērtēšanas komisija, kura 2022.gada 15.februāra komisijas sēdē nominācijai “Mūža
ieguldījums sportā” apbalvošanai izvirzīja Jāni Zeltiņu par basketbola attīstības un jauniešu
iesaistes sportā veicināšanu. Jānis Zeltiņš (dzimis 1937. gada 21. jūlijā) ir bijušais latviešu
basketbolists un basketbola treneris. Laikā no 1961. līdz 1966. gadam Zeltiņš pārstāvēja Rīgas
VEF komandu, 1966. gadā tika izcīnīta bronzas medaļa PSRS čempionātā. Pēc spēlētāja
karjeras beigām kļuvis par treneri, laikā no 1967. līdz 1971. gadam bijis treneris VEF sporta
skolā. Laikā no 1971. līdz 1988. gadam darbojās Rīgas ASK treneru korpusā, no 1971. līdz
1974. gadam un no 1987. līdz 1988. gadam Zeltiņš bija komandas galvenais treneris. Pēc tam
kļuva par Rīgas TTT treneri, no 1992. līdz 1994. gadam bija TTT galvenais treneris. Gandrīz
visu turpmāko karjeru strādāja vīriešu komandās: BK Brocēni, BK Roja, Gulbenes “Buki”,
Barons/LU. Trenera karjeru noslēdza kā SK Cēsis sieviešu kluba treneris. 17 spēlēs vadījis arī
Latvijas vīriešu izlasi (11 uzvaras). 2017.gada 18. novembrī apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeņa 4. šķiru. Šobrīd pievērsies vietējo Lēdurgas basketbola kluba komandas trenēšanai, ko
dara jau 12 gadus. Izcīnītas vairākas OC Limbažu čempionāta godalgas un tituli. Darbojas arī
līdz šim neskatoties uz cienījamo vecumu.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra nolikuma Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikums” (prot. Nr.11, 10.§) 28. un 29.punktu, nolikuma 1.pielikuma 25. un 27.punktu, atklāti
balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret
– nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” nominācijā “Mūža
ieguldījums sportā” Jānim Zeltiņam par basketbola attīstības un jauniešu iesaistes sportā
veicināšanu Latvijā un Siguldas novada Lēdurgas pagastā;
2. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” pasniegt Siguldas novada pašvaldības
pasākumā “Gada balva sportā”;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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15. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons,
A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
16. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību
Siguldas peldvietā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās R. Ādamsons, M. Zīverts
Viedokli sniedz A. Ozoliņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4.punktu un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu, atklāti balsojot ar
6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par sabiedrisko
kārtību Siguldas peldvietā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
17. §
Par grozījumiem Mālpils novada domes 2009.gada 11.novembra sēdes lēmumā “Par zemes
vienību statusa noteikšanu vai tā maiņu” (prot.Nr.8, 10.§)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma pārvaldības
nodaļas ziņojumu par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu ielā 9, Mālpilī,
Mālpils pagastā Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8074 003 0519, statusu, komiteja konstatē:
1. Atbilstoši Mālpils novada domes 2009. gada 11. novembra sēdes Nr.8. lēmumam Nr. 10. “Par
zemes vienību statusa noteikšanu vai tā maiņu” zemes vienība ar adresi Liepu iela 9, Mālpils,
Mālpils pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8074 003 1085, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0519, 0.2ha platībā ir atzīta par starpgabalu piekrītošu Mālpils novada
pašvaldībai.
2. Atbilstoši Mālpils novada domes 2009. gada 11. novembra sēdes Nr.8. lēmumam Nr. 10. “Par
zemes vienību statusa noteikšanu vai tā maiņu” zemes vienība ar adresi Liepu iela 9, Mālpils,
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Mālpils pagasts, Siguldas novads, kadastra Nr.8074 003 1085, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0519, 0.2ha platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūve, kods-0601;
Ar Mālpils novada domes 2021. gada 28. jūnija sēdes Nr. 11. lēmumu Nr.3. “Par nekustamā
īpašumu sadalīšanu” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0519 tiek atdalīta no
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8074 003 0811 (ar 2021.gada 1.jūliju Mālpils pagasts tiek
iekļauts Siguldas novada pašvaldības sastāvā).
2021.gada 12. aprīlī zemes vienībai Liepu iela 9, Mālpils, Mālpils pagastā, Siguldas novadā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0519, ir veikta zemes vienības robežu kadastrālā uzmērīšana un
noteikta platība 0.1893 ha.
Ar Mālpils novada domes sēdes 2009. gada 17. augusta sēdes Nr. 4. lēmumu 10. “Par zemes
nomas līgumu apstiprināšanu” tika nolemts noslēgt nomas līgumu ar [L.A.], […], par zemes
0.2 ha platībā, Liepu iela 9, Mālpils, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, nomu uz desmit
gadiem. 2019. gada 5.aprīlī tika noslēgta vienošanās Nr.1 pie 2009.gada 17. augustā zemes
nomas līguma, par līguma pagarināšanu līdz 2029. gada 31. decembrim.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktā
noteikto, zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku
apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam). Ņemot vērā to, ka zemes vienība [adrese], Siguldas nov., kadastra
apzīmējums […], atrodas ciema teritorijā, tās konfigurācija pieļauj būvniecību un tā ir
apbūvēta, zemes vienība [adrese], Siguldas novadā, kadastra apzīmējums […], nav atzīstama
par starpgabalu.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0519 saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības
domes 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma
2013. -2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk
tekstā – Teritorijas plānojums) zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 21.pantu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa,
I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. grozīt Mālpils novada domes 2009.gada 11.novembra sēdes lēmumu “Par zemes vienību
statusa noteikšanu vai tā maiņu” (prot.Nr.8, 10.§) un izteikt tā nolemjošās daļas
20.1.punktu šādā redakcijā:
“20.1. Zemes vienību 0,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0519, atzīt par
piekrītošu Mālpils novada pašvaldībai.”;
2. uzdot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības
nodaļai sagatavot un organizēt zemes vienības, kadastra apzīmējums 8074 003 0519,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas pašvaldības vārda;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
18. §
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [I.F.] (turpmāk – Iesniedzēja) pilnvarotās personas [V.F.], deklarētā dzīvesvietas
adrese [adrese], 2022.gada 21.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā ar
reģistrācijas Nr.A-6.6/3/338, kurā Iesniedzēja lūdz turpināt iznomāt apbūves zemi [adrese],
Siguldas novadā (kadastra apzīmējums […]) 0,99 ha platībā ar termiņu uz 10 gadiem, uz kuras
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atrodas [I.F.] tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja (turpmāk – Nekustamais īpašums),
komiteja konstatē:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mālpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000614535, nekustamais īpašums ar kadastra Nr. […], kas sastāv no zemes
vienības [adrese], Siguldas nov., platība 0,99ha platībā (kadastra apzīmējums […])
(turpmāk- zemes vienība) ir Mālpils novada pašvaldības īpašumā;
2. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar adresi [adrese], Siguldas novadā, kadastra
Nr.[…] (kadastra apzīmējums […]), kas saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Mālpils
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610193, ir [I.F.] īpašumā;
3. Ar Mālpils novada domes 2016. gada 29. janvāra lēmumu Nr.1/3 “ Par zemes nomas
līguma noslēgšanu” zemes vienība [adrese], Siguldas novadā, 0,99 ha platībā, iznomāta [I.
F.] viņas valdījumā esošās mājas uzturēšanai, par ko bija noslēgts zemes nomas līgums ar
Mālpils novada domi Nr.2/16, kura termiņš beidzies 2021. gada 31. decembrī.
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sniegto informāciju [I.F.] ir
izrakstīti rēķini, un viņa ir veikusi maksājumus par zemes nomu;
5. 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 maksa 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., 15. un 17.punktiem, atklāti balsojot ar 6
balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. iznomāt [I.F.] zemes vienību [adrese], Siguldas nov., platība 0,99ha platībā (kadastra
apzīmējums […]), apbūves zemi [adrese], nosakot nomas termiņu – 10 (desmit) gadi;
2. noteikt, ka [I.F.] maksā iznomātājam nomas maksu 1.5% no zemes kadastrālās vērtības
gadā, bet ne mazāk kā 28,00EUR par zemes faktisko lietošanu 2021.gada 1.janvāra līdz
nomas līguma noslēgšanai;
3. noteikt, ka [I.F.] maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemes faktisko lietošanu par
periodu;
4. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu;
5. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdei.

19. §
Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
20

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”. Savukārt minētā likuma 22.panta 2. un 2.1daļa noteic, 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. Vietējās pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānā iekļauj attīstības projektus, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 euro
vai vairāk. Investīciju plānā iekļauj arī tādus attīstības projektus, kurus plānots īstenot vairākām
pašvaldībām kopīgi, ja kopējās projekta izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.2.apakšpunkts noteic, ka investīciju
plānu izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam. Noteikumu 73.punkts noteic, ka (..) investīciju
plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto
rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā.
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, ar pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra
lēmumu apstiprināts visai novada teritorijai vienots investīciju plāns. Apstiprinātajā Investīciju
plānā 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 2.decembrī tika precizētas 9.
un 47.punktā iekļautās projektu aktivitātes.
Lai precizētu Investīciju plāna 4.punktā minēto projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un
atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” informāciju, nepieciešams veikt
grozījumus piešķirtā finansējuma apjomos un sadalījumā pa finansēšanas avotiem, saskaņā ar
noslēgto finansēšanas līgumu: kopējās izmaksas 854 077,46 EUR, t.sk. ERAF finansējums
560 579,56 EUR, valsts budžeta finansējums 40 230,27 EUR, valsts budžeta dotācija 18 856,47
EUR, pašvaldības finansējums 234 411,16 EUR.
Investīciju plāna 14.punktā nepieciešams precizēt projekta nosaukumu “Krustojuma A2-(no
Saules ielas līdz Ventas ielai) 3. un 4. kārtas būvniecība, Ventas ielas pārbūve” un kopējo
finansējumu - 989 813,00 EUR.
Investīciju plāna 23.punktā precizēt projekta nosaukumu “Multifunkcionāla aktīvās atpūtas
parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā” un kopējo finansējumu 472 586,00 EUR
Investīciju plāna 35.punktā nepieciešams precizēt projekta nosaukumu “Vienkāršota fasādes
renovācija ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” un kopējo

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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finansējumu 699 057, 00 EUR, no kurām valsts budžeta mērķdotācija 564 489,00 EUR, pašvaldības
finansējums 134 568, 00 EUR.
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
716 700,00 EUR.
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. un 2.1daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 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 6 balsīm par
(R. Ādamsons, A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. Veikt grozījumus Investīciju plāna 4.punktā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas
brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā”, precizējot finansējumu: kopējās
izmaksas 854 077,46 EUR, t.sk.ERAF finansējums 560 579,56 EUR, valsts budžeta
finansējums 40 230,27 EUR valsts budžeta dotācija 18 856,47 EUR, pašvaldības
finansējums 234 411,16 EUR.
2. Veikt grozījumus Investīciju plāna 14.punktā, precizējot projekta nosaukumu “Krustojuma
A2-(no Saules ielas līdz Ventas ielai) 3. un 4. kārtas būvniecība, Ventas ielas pārbūve” un
kopējo finansējumu - 989 813,00 EUR.
3. Veikt grozījumus Investīciju plāna 23.punktā, precizējot projekta nosaukumu
“Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā,
Siguldā” un kopējo finansējumu 472 586,00 EUR.
4. Veikt grozījumus Investīciju plāna 35.punktā un precizēt projekta nosaukumu
“Vienkāršota fasādes renovācija ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā” un kopējo finansējumu 699 057, 00 EUR, no kurām valsts budžeta
mērķdotācija 564 489,00 EUR, pašvaldības finansējums 134 568, 00 EUR.
5. 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 716 700,00 EUR.
6. Teritorijas attīstības pārvaldei nodrošināt aktualizētā investīciju plāna ievietošanu
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
7. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 15.32
Sēdi vadīja

M. Zīverts

Piedalījās:

R. Ādamsons

A. Caucis

E. Eisaks
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I. Stupele

S. Strausa

Protokolēja

E. Dakša
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