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Nr. 1

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 9.20
plkst. 9.20

Sēdi vada:

komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Zīverts

Protokolē:

domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Komitejas locekļi:

Artūrs Caucis
Erlends Eisaks
Aivars Nalivaiko
Solvita Strausa
Ina Stupele

Deputāti:

Aivars Garančs, Linards Kumskis

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores vietnieks
saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes
juriste A. Kalniņa, juriste B. Jansone, datu un informācijas
drošības vadītājs A. Vecvanags, Informācijas tehnoloģijas
nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators Dz. Strads,
Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte, lauku
attīstības speciāliste I. Eriksone, Kapsētu pārvaldības nodaļas
vadītāja E. Švalkovska, teritorijas plānotāja Z. Jēkabsone,
nekustamā īpašuma speciāliste R. Jakupāne, Sporta pārvaldes
vadītāja Z. Abzalone
Piedalās:

PA “Siguldas attīstības aģentūra” pilsētvides plānotāja
Z. Gatere

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 grozījumiem Mālpils novada domes 2020. gada 29. jūlija lēmumā Nr.9/1-2 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

Par grozījumiem Mālpils novada domes 2010. gada 29. septembra lēmumā Nr.11/2
“Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu”.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu [adrese], Siguldas novadā.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu [adrese], Siguldas novadā.
Par zemes iznomāšanu.
Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
Par atbalstu līguma slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi”.
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību Siguldas
novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” apstiprināšanu.
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra
nolikumam Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu
vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma
piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam” apstiprināšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”
apstiprināšanu.
Par finansējumu Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un pašvaldības
atbalstītajiem sporta pasākumiem 2022. gadam.
Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra sēdes lēmuma “Par
sadarbības līguma slēgšanu” (prot.Nr.10, 33.§) atcelšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu
Nr.33 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” precizētās redakcijas
apstiprināšanu.
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos 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””” apstiprināšanu.

1. §
Par grozījumiem Mālpils novada domes 2020. gada 29. jūlija lēmumā Nr.9/1-2 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Mālpils novada domes 2020. gada 29. jūlija lēmumu Nr.9/1 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu” nolemts piešķirt adresi Pīpeņu iela 7, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 1064, platību 0,3407ha.
2021. gada 14. oktobrī saņemta Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniskā pasta
vēstule, kurā norādīts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740031064 atrodas ielas
kreisajā pusē, taču piešķirtais numurs neatbilst Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu
Nr.455 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi)Adresācijas noteikumu 18.
punkta un 18.punkta 1. apakšpunkta prasībai, kas nosaka : Pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu
zemes vienību un ēku numurus piešķir šādā kārtībā, ielās - no ielas sākuma augošā secībā, sākot
numerāciju ar pirmajiem cipariem, virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali vai no galvenās
ielas, laukuma, autoceļa. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” (turpmāk tekstā – Adresācijas noteikumi), kas bija spēkā līdz 2021. gada 1. jūlijam,
17.1. apakšpunkts nosaka ka, ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas
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centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus. Ņemot
vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Adresācijas noteikumu Nr.698- 53.punktu, lēmumā
piešķirtā adrese Pīpeņu iela 7, Mālpils, Mālpils novads adrešu informācijas sistēmā netiks
reģistrēta.”
Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 29.jūlija
lēmumu Nr. 9/1 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā
procesa likuma 72.panta, Ministru kabineta 2021.gada 29. jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas
noteikumi” 17.1.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. izdarīt grozījumus Mālpils novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr. 9/1-2 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” lemjošās daļas 2.2 punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
“Jaunveidojamam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no projektējamās zemes vienības Nr.2
ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 003 1064 un platību 0,34 ha, piešķirt adresi
Pīpeņu iela 3, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152”;
2. lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai var@vzd.gov.lv;
3. virzīt jautājumuizskatīšanai domes sēdē.
2. §
Par grozījumiem Mālpils novada domes 2010. gada 29. septembra lēmumā Nr.11/2 “Par
zemes lietošanu tiesību izbeigšanu”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar Mālpils novada domes 2010.gada 29. septembra lēmumu Nr.11/2 “Par zemes lietošanu
tiesību izbeigšanu” nolemts, ka zemes vienība ar adresi [adrese], platību 0,2056, piekrīt Mālpils
novada pašvaldībai.
Konstatējams, ka lēmuma lemjošajā daļā ir norādīts nepareizs zemes vienības kadastra
numurs.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt Mālpils novada domes 2010.gada 29. septembra
lēmumu Nr.11/2 “Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,, Administratīvā procesa
likuma 72.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. izdarīt grozījumus Mālpils novada domes 2010.gada 29. lēmuma Nr.11/2 “Par zemes
lietošanu tiesību izbeigšanu” lemjošās daļas 2.1.2. punktā un 2.1.3. punktā un izteikt tos
šādā redakcijā:
“2.1.2. [L.B.], personas kods […], dzīvojošai [adrese], slēgt zemes nomas līgumu ar
Mālpils novada domi par zemes 0,2056 ha kopplatībā, kadastra Nr. […]
izmantošanu dzīvojamās mājas [adrese] uzturēšanas vajadzībām.
2.1.3. Zemes vienība 0,2056 ha kopplatībā, kadastra Nr. […] piekrīt Mālpils novada
pašvaldībai.”.
2. lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam kac.riga@vzd.gov.lv;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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3. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu [adrese]
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [A.L.] un [U.L.] (turpmāk – Iesniedzējas), deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese],
2021.gada 3. novembra iesniegumu, kas reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā 2021.gada
3.novembrī ar reģistrācijas Nr.A-6.6/13/2053 un A-6.6/13/2054, kurā Iesniedzējas lūdz Siguldas
novada pašvaldību iznomāt apbūves zemi [adrese], 0,1196 ha platībā, uz kuras atrodas [A. L.] un
[U.L.] mantojumā esoša dzīvojamā māja un 3 (trīs) palīgēkas, katrai ½ daļa (turpmāk –
Nekustamais īpašums).
Komiteja konstatē:
1. Zemes vienībā, kadastra apzīmējums […], 0.1196 ha platībā, ar Inčukalna novada domes
2012.gada 19.septembra lēmumu Nr.14-17.§ izbeigtas lietošanas tiesības [A.L.] uz zemes
vienību ar kad. apz. […] ½ daļu, un zemes vienība 0,1196 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 [A.L.] tiesiskajā valdījumā
(pamatojoties uz zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles 1978.gada 2. novembrī izdotu
mantojuma apliecību Nr.S-1349) un [U.L.] tiesiskajā valdījumā (pamatojoties uz
zvērinātas notāres Kristīnes Kreiles 2021.gada 28. oktobrī izdotu mantojuma apliecību
Nr.8531) esoša dzīvojamā māja un 3(trīs) palīgēkas ar adresi [adrese], katrai ½ dom. daļa.
3. 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.
4. [A.L.] nomas līgumu no lēmuma pieņemšanas 2012. gada 19.septembrī 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 (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
1. Iznomāt [A.L.], personas kods […], un [U.L.], personas kods […], apbūves zemi
[adrese], kadastra apzīmējums […] 0,1196 platībā , katrai ½ domājamo daļu, nosakot
nomas termiņu - 12 (divpadsmit) gadi. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0601individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. [A.L.] veikt nomas maksas parāda nomaksu par faktiski izmantoto apbūves zemi 0,1196
ha platībā ½ dom. daļu no 2012.gada 20.septembra līdz nomas līguma noslēgšanai.
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3. Atbilstoši šī lēmuma 1.punktam, uzdot viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
dienas [A.L.] un [U.L.] 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.
4. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu [adrese]
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [I.B.] (turpmāk – Iesniedzēja), deklarētā dzīvesvietas adrese: [adrese], 2021.gada
7.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā 2021.gada 7.oktobrī, ar
reģistrācijas Nr.A-6.6/13/1732 un kurā Iesniedzēja lūdz Siguldas novada pašvaldību iznomāt
apbūves zemi [adrese], 0,0683 ha platībā, uz kuras atrodas [I.B.] lietošanā esoša dārza māja,
komiteja konstatē:
1. Zemes vienībā, kadastra apzīmējums […], 0.0683 ha platībā, ar Inčukalna novada domes
2012.gada 19.septembra lēmumu Nr.14-23.§ izbeigtas lietošanas tiesības [I.B.] uz zemes
vienību ar kad. apz. […] 0,0683 ha platībā un zemes vienība noteikta kā Inčukalna novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (ar 2021.gada 1.jūliju Inčukalna pagasts tiek iekļauts Siguldas
novada pašvaldības sastāvā).
2. Uz zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu […], atrodas [I.B.] lietojumā esoša dārza māja(
kadastra apzīmējums […]), [adrese].
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 134.punktu, kas
noteic, ja uz zemesgabala atrodas publiskai personai nepiederoša un zemesgrāmatā
nereģistrēta būve, attiecīgās būves lietotājs maksā maksu par faktisko zemesgabala lietošanu
līdz būves tiesiskā statusa sakārtošanai.
4. MK noteikumu 7.punktā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt MK 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 noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā
iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz
iznomāto zemesgabalu;
Ņemot vērā 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., 17., un 134.punktiem, atklāti balsojot ar 6
balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. Iznomāt [I.B.], personas kods […], apbūves zemi [adrese], kadastra apzīmējums […]
0,0683 platībā, nosakot nomas termiņu - 12 (divpadsmit) gadi vai līdz būves tiesiskā
statusa sakārtošanas dienai. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0601-individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
2. [I.B.] veikt nomas maksas parāda nomaksu par faktiski izmantoto apbūves zemi 0,0683
ha platībā no 2012.gada 20.septembra līdz nomas līguma noslēgšanai.
3. Atbilstoši šī lēmuma 1.punktam, uzdot viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
dienas [I.B.] 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.
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5. §
Par zemes iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [V.K.], dzīvesvietas adrese [adrese], 2021.gada 16.decembra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt ½ no zemes vienības ar kadastra apzīmējums […], ar platību 0,47 ha, kas atrodas Mālpils
pag., Siguldas nov., nosakot nomas līguma termiņu 10 gadi, komiteja konstatē:
1. saskaņā ar 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 [adrese], platību
0,47 ha (kadastra apzīmējums 8074 006 0293) (turpmāk – zemes vienība) ir piekritīga Mālpils
pašvaldībai;
2. izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, konstatēts, ka uz
zemes vienības atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums […]), pagrabs (kadastra
apzīmējums […]), kūts (kadastra apzīmējums […]) un šķūnis(kadastra apzīmējums […]), kas
ir [A.J.] un [S.J.] tiesiskajā valdījumā;
3. pie iesnieguma pievienotajā mantojuma apliecībā norādīts, ka uz 1/1 (vienu veselu) daļu visa
atstātā mantojuma, kas ir ½ (viena puse) domājamās daļas no namīpašuma, kas sastāv no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums […]), pagraba (kadastra apzīmējums […]), kūts
(kadastra apzīmējums […]) un šķūņa (kadastra apzīmējums […]), ar adresi [adrese],
mantiniece ir [V.K.];
4. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sniegto informāciju [A.J.] un [V.
K.] nav izrakstīti rēķini, un viņas nav veikušas 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.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm
par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. iznomāt [V.K.] daļu, 0,235 ha platībā, no zemes vienību ar kadastra apzīmējums […],
Mālpils pagasta, Siguldas novadā, uz zemes vienības esošā namīpašuma uzturēšanai
(kadastra apzīmējumi […], […], […] un […]) uzturēšanai;
2. noteikt nomas līguma termiņu 10 (desmit) gadi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā;
3. noteikt, ka [V.K.] maksā iznomātājam nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN par zemes vienības faktisko lietošanu par periodu no 2014.gada 19. aprīļa
līdz nomas līguma noslēgšanai;
4. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli;
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5. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas
līgumu;
6. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
6. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot [D.K.], dzīvesvietas adrese [adrese], 2021.gada 25.novembra iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemi 0.0140 ha platībā šķūnīša uzturēšanai, nosakot zemes nomas līguma termiņu 4 gadi,
komiteja konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 14.decembra lēmumu “Par
zemes iznomāšanu” (prot. Nr.20. 4.§), 2016.gada 21.decembrī ir noslēgts zemes nomas
līgums Nr.2017/77 (turpmāk – zemes nomas līgums), ar kuru Siguldas novada pašvaldība ir
iznomājusi [D.K.] zemes vienības [adrese] (kadastra apzīmējums […]) daļu 0.0140 ha
platībā, malkas šķūnīša uzturēšanai. Zemes nomas līguma termiņš 2021.gada 21.decembris;
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Mores pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000339628,
zemes vienība [adrese], platība 23.71 ha, kadastra apzīmējums […] (turpmāk – zemes
vienība), ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. […] sastāvā un ir Siguldas novada
pašvaldības īpašumā;
3. saskaņā ar zemes nomas līgumu un tā grafisko pielikumu [D.K.] lietošanā esošais šķūnītis
nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un tā uzturēšanai
nepieciešamā daļa no zemes vienības ir 0,0140 ha;
4. [D.K.] faktiski lieto zemes vienības daļu nepārtraukti līdz šim brīdim, un tā nav nodota
Siguldas novada pašvaldībai;
5. saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 134.punktu, kas
noteic, ja uz zemesgabala atrodas publiskai personai nepiederoša un zemesgrāmatā
nereģistrēta būve, attiecīgās būves lietotājs maksā maksu par faktisko zemesgabala
lietošanu līdz būves tiesiskā statusa sakārtošanai;
6. MK noteikumu 7.punktā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, savukārt MK 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 noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri
attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu;
7. ņemot vērā, ka šķūnīša ēka atrodas uz Siguldas novada pašvaldībai piederošas zemes
vienības, un tā ir funkcionāli saistīta un izmantojama šķūnīša uzturēšanai, Siguldas novada
pašvaldībai ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar šķūnīša faktisko lietotāju [D.K.].
Ņemot vērā 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., 17., un 134.punktiem, atklāti balsojot ar 6
balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. iznomāt [D.K.] zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējumu […], kopējā platība 23.71
ha, daļu 0.0140 ha platībā malkas šķūnīša uzturēšanai;
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2. noteikt nomas līguma termiņu 4 (četri) gadi līdz 2025.gada 21.decembrim vai līdz būves
tiesiskā statusa sakārtošanas dienai. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un PVN gadā;
3. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli;
4. noteikt, ka [D.K.] maksā iznomātājam nomas maksu par zemes faktisko lietošanu par
periodu no 2021.gada 21.decembra līdz nomas līguma noslēgšanai, lēmuma lemjošās daļas
2.punktā noteiktajā apmērā.
5. Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu;
6. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
7. §
Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības
nodaļas priekšlikumu piešķirt ielas nosaukumu Kaķīškalna iela un adreses tai piegulošām zemes
vienībām, komiteja konstatē:
1. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes 2019.gada 20.augusta lēmumu “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ar adresi Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas
nov., sadalīšanai” (prot. Nr.31., 2. §), ir apstiprināts zemes ierīcības projekts, kurš paredzēja
izveidot zemes vienību ielas izbūvei ar plānoto ielas nosaukumu Kaķīškalna iela (zemes
vienības kadastra apzīmējums 8015 002 0253);
2. saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmas datiem (būvniecības lieta BIS-BL-124561-13568)
iela pieņemta ekspluatācijā 2021.gada 12.novembrī;
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešajā daļā ir noteikts, ka
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un
ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām,
kā arī numurus telpu grupām;
4. saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”
11.punktu, pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, savukārt noteikumu
2.9.apakšpunktā ir noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai
vai publiskai darbībai paredzēta ēka, bet 2.10.apakšpunkts noteic, ka adresācijas objekts ir
zemes vienība, uz kuras atļauts būvēt šo noteikumu 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētos objektus;
noteikumu 18.1.apakšpunktā noteikts, ka pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu zemes vienību
un ēku numurus piešķir šādā kārtībā: ielās – no ielas sākuma augošā secībā, sākot numerāciju ar
pirmajiem cipariem, virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali vai no galvenās ielas,
laukuma, autoceļa; ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, 2.9., 2.10. un
18.1.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa,
I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. piešķirt ielai Siguldā, kas izbūvēta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0253,
nosaukumu Kaķīškalna iela;
2. zemes vienībām, kas atrodas pie Kaķīškalna ielas, piešķirt adreses saskaņā ar pielikumu;
3. 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).
8

8. §
Par atbalstu līguma slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras, turpmāk – NVA, Siguldas filiāles 2022.gada
5.janvāra rīkojumu Nr.42.1-1/1 par darba vietu sadalījumu aktīvā nodarbinātības pasākumā “Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk - aktīvais nodarbinātības pasākums), Siguldas novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā 2022.gadā ir apstiprinātas 13
(trīspadsmit) algotu pagaidu sabiedrisko darbu (turpmāk – pagaidu darbi) vietas. NVA Siguldas
filiāle uzaicina slēgt līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma īstenošanu (turpmāk – līgums)
2022.gadā. Aktīvā nodarbinātības pasākuma mērķis ir dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt
darba iemaņas, kā arī veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā.
Lai īstenotu aktīvo nodarbinātības pasākumu un atbilstoši līguma nosacījumiem, pašvaldība
aktīvā nodarbinātības pasākuma laikā nekomerciāliem mērķiem izveidotajās pagaidu darbu vietās
pašvaldības institūcijās (izņemot pašvaldības komercsabiedrības), biedrībās un nodibinājumos
nodrošina NVA Siguldas filiāles norīkoto bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbos.
Bezdarbnieku aktīvā nodarbinātības pasākumā 12 mēnešu periodā iesaista ne vairāk kā četrus
mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem).
Ja pagaidu darbu vietas, atbilstoši līguma 1.pielikumam, organizē biedrības vai nodibinājumi,
kuru darbības mērķis, kā arī pagaidu darbu aktivitāšu rezultātā sasniedzamais ieguvums, ir saistīts
ar sociālā labuma radīšanu sabiedrībai, pašvaldība slēdz sadarbības līgumu par aktīvā
nodarbinātības pasākuma īstenošanu.
Uzsākot pagaidu darbus, pašvaldība nodrošina pagaidu darbu koordinētāju, kas organizē
algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas procesu, kā arī kārto apdrošināšanas atlīdzības
saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ja šo darbu īstenošanas laikā ar bezdarbnieku noticis
nelaimes gadījums, nodrošina pagaidu darbu vadītāju/us, kas palīdz iegūt vai nostiprināt un uzturēt
darba iemaņas, organizējot nepieciešamo praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par
pienākumiem un ar to izpildi saistītajām pamatprasībām, kā arī kontrolē bezdarbniekiem uzticēto
pienākumu izpildi, kā arī pašvaldība nodrošina bezdarbniekus ar pagaidu darbiem nepieciešamo
inventāru un materiāliem, individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem, nodrošina pasākumus, kas
nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai pagaidu darbu vietās, kā arī pieejamību pirmās palīdzības
sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumiem Nr.835 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos
darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi” un līguma projekta nosacījumiem NVA sedz izmaksas par
bezdarbnieku nodarbināšanu 2022.gadā pagaidu darbos 37 400,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši
četri simti euro, 00 centi) apmērā, ko veido:
1) izmaksas pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 3250,00 EUR
(trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 00 centi) (ikmēneša atlīdzības apmērs vienam
bezdarbniekam – 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi));
2) izmaksas pagaidu darbu koordinētāja ikmēneša dotācijai 150,00 EUR (viens simts
piecdesmit euro, 00 centi) apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
Kā arī NVA sedz faktiskos izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu
veikšanu pagaidu darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem (ieskaitot tos NVA filiāles norīkotos
bezdarbniekus, kurus veselības stāvokļa dēļ nevar nodarbināt pagaidu darbos), ne vairāk kā 50,00
EUR (piecdesmit euro, 00 centi) par vienu pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku.
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Lai īstenotu aktīvo nodarbinātības pasākumu, nepieciešams no pašvaldības budžeta papildus
finansējums:
1) 389,24 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro, 24 centi), ko veido valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksu darba devēja likmes daļa 23,59 % apmērā no dotācijas
pagaidu darbu koordinētājam;
2) 2945,61 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro, 61 cents), ko veido
atlīdzība aktīvā nodarbinātības pasākumā iesaistītiem pašvaldības darbiniekiem par pagaidu
darbu vadītāja pienākumu veikšanu papildus tiešajiem darba pienākumiem un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksu darba devēja likmes daļa 23,59 % apmērā no atlīdzības
pagaidu darbu vadītājiem;
3) 975,00 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi), pagaidu darbos iesaistīto
bezdarbnieku nodrošināšanai ar nepieciešamo inventāru, materiāliem, individuālajiem darba
aizsardzības līdzekļiem un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu
minimumam.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 7. un 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot
ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. atbalstīt līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, reģ. Nr. 90001634668, par
aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu Siguldas
novadā (līguma projekts pielikumā);
2. pilnvarot Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku saimnieciskajos
jautājumos slēgt sadarbības līgumus ar biedrībām vai nodibinājumiem, atbilstoši līguma
par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nosacījumiem;
3. Finanšu pārvaldei iekļaut Siguldas novada pašvaldības 2022.gada budžetā aktīvā
nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai nepieciešamos
līdzekļus, t.sk. kā pašvaldības līdzfinansējumu aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai Siguldas novada pašvaldības 2022.gada budžetā
paredzēt:
- 389,24 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro, 24 centi), ko veido valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksu darba devēja likmes daļa 23,59 % apmērā no dotācijas
pagaidu darbu koordinētājam;
- 2945,61 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro, 61 cents), ko veido
atlīdzība aktīvā nodarbinātības pasākumā iesaistītiem pašvaldības darbiniekiem par
pagaidu darbu vadītāja pienākumu veikšanu papildus tiešajiem darba pienākumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu darba devēja likmes daļa 23,59 %
apmērā no atlīdzības pagaidu darbu vadītājiem;
- 975,00 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi), pagaidu darbos iesaistīto
bezdarbnieku nodrošināšanai ar nepieciešamo inventāru, materiāliem, individuālajiem
darba aizsardzības līdzekļiem un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko
materiālu minimumam;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
9. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību Siguldas novada
brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Debatēs piedalās I. Stupele, viedokli sniedz Z. Abzalone
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Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumu apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.4, 1. §), kas nosaka jauno
Siguldas novada pašvaldības struktūru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojot
bijušo Siguldas novada, Mālpils novada, Inčukalna novada un Krimuldas novada pašvaldību.
Pamatojoties uz 2021. gadā veikto teritoriālo reformu, kā rezultātā Siguldas novadā ir
palielinājies brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumu skaits, ir izstrādāti jauni Siguldas novada
pašvaldības saistošie noteikumi “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta
laukumos”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
43.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par kārtību Siguldas
novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
10. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra nolikumam
Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra nolikuma Nr. 69/2021
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot. Nr.11, 10. §), turpmāk tekstā Nolikums, 1.pielikums “Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” organizēšanas
kārtība” nosaka apbalvojumu nominācijas un pretendentu izvirzīšanas, vērtēšanas un sveikšanas
kārtību. Ņemot vērā ka 2021.gadā “Gada balva sportā” konkurss netika rīkots, ir priekšlikums
papildināt Nolikuma 1. pielikuma 6.punktu, nosakot, ka ja kādu gadu konkurss netiek rīkots, var tikt
ņemti vērā arī iepriekšējā perioda sasniegumi, kā arī ir nepieciešams veikt precizējumus Nolikuma
1.pielikuma 13.punktā, novēršot tehniskas neprecizitātes.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15. panta
pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. izdarīt šādus grozījumus 2021. gada 4. novembra nolikuma Nr. 69/2021 “Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot. Nr.11, 10. §), 1.pielikumā “Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” organizēšanas kārtība”:
1.1.
izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“Tiek vērtēti pretendenti, kuru sasniegumi ir laika posmā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz
31.decembrim, ja Konkurss notiek gada pirmajā pusē, un attiecīgā gada ietvaros, ja
Konkurss notiek gada beigās, izņemot 8.1.apakšpunktā noteikto nomināciju. Ja kādu gadu
Konkurss netiek rīkots, var tikt ņemti vērā arī iepriekšējā perioda sasniegumi.”
1.2.
izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Komisija izvirza līdz trim nominantiem 1.pielikuma 8.4., 8.5. 8.7. un 8.8. apakšpunktā
minētajās nominācijās, izņemot 8.4.4. apakšpunktā minēto nomināciju, un nosaka vienu
apbalvojuma ieguvēju 1.pielikuma 8.1. un no 8.4. līdz 8.8. apakšpunktā minētajās
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nominācijās. 8.4.4. apakšpunktā minēto nomināciju apbalvo saskaņā ar 1.pielikuma 20.
punktu.”;
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
11. §
Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu vērtēšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra nolikuma Nr. 69/2021 “Siguldas
novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot. Nr.11, 10. §) 1.pielikuma “Siguldas novada
pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” organizēšanas kārtība” 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.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra nolikuma
Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot. Nr.11, 10.§) 1.pielikuma
“Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” organizēšanas kārtība” 9.punktu,
atklāti balsojot ar 6 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Līga Sausiņa – komisijas priekšsēdētāja, Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece;
1.2. Linards Kumskis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
1.3. Zanda Abzalone – Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja;
1.4. Karīna Putniņa – Siguldas Sporta skolas direktore;
1.5. Valts Mihelsons – Mālpils vidusskolas struktūrvienības “Mālpils sporta centrs”
vadītājs;
1.6. Antons Geiba – Inčukalna pamatskolas struktūrvienības “Inčukalna sporta centrs”
vadītājs;
1.7. Ziedonis Skrivļa – Lēdurgas pamatskolas struktūrvienības “Lēdurgas sporta centrs”
vadītājs.
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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12.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma piešķiršanu
amatieru, veterānu un Skolu sportam” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Debatēs piedalās I. Stupele, viedokli sniedz Z. Abzalone
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.
Lai sekmētu attīstības plānošanas dokumenta “Siguldas novada Attīstības programmas
2018.-2024.gadam” rīcības virzienā RV7 Sports izvirzīto uzdevumu U19 Attīstīt sporta un veselīga
dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti un tajā iekļauto rīcību R.76 Veicināt
iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, un plānošanas dokumentā “Siguldas novada Sporta un
aktīvās atpūtas stratēģija 2018.-2024.gadam” noteikto uzdevumu U3 Visiem novada bērniem un
jauniešiem pieejamu sporta aktivitāšu nodrošināšana R5 Nodrošināt papildus veselības un fiziskās
attīstības sekmējošas aktivitātes izglītības iestādēs un to audzēkņiem un U5 Sporta, veselīga un
aktīva dzīvesveida veicināšana un publicitāte R15 Atbalstīt Siguldas novada iedzīvotāju, tai skaitā
senioru un cilvēku ar speciālām vajadzībām, dalību sacensībās, ir izstrādāti Siguldas novada
pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu
sportam”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par
(A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos
noteikumus “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam”
pielikumā pievienotajā redakcijā, papildinot 8. punktu ar teikumu “Izdevumi tiek segti
no Sporta pārvaldes budžeta.”;
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
13. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste 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.
Lai sekmētu attīstības plānošanas dokumenta “Siguldas novada Attīstības programmas
2018.-2024.gadam” rīcības virzienā RV7 Sports izvirzīto uzdevumu U19 Attīstīt sporta un veselīga
dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti un tajā iekļautās rīcības R.74
Vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanas veicināšana dažādām
mērķu grupām un R75 Bērnu un jauniešu sporta attīstības un augsto sasniegumu sporta
veicināšana, kā arī plānošanas dokumentā “Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija
2018.-2024.gadam” noteiktos uzdevumus un rīcības: U1 Siguldas kā starptautiskas un nacionālas
nozīmes sporta centra aktivitāšu nodrošināšana R1 Sekmēt starptautisku sporta sacensību norisi
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Siguldā, sniedzot finansiālu, organizatorisku un cita veida atbalstu; U2 Nacionāla un vietēja
mēroga sporta pasākumu organizēšana dažādām mērķa grupām, izvērtējot to kvalitāti, unikalitāti
un ilgtspējību R3 Veicināt iedzīvotāju iesaisti sporta aktivitātēs, organizēt tradicionālus un jaunus
nacionāla un vietēja mēroga sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pasākumus dažādām mērķu
grupām un R4 Pilnveidot sporta pasākumu izvērtēšanas kritērijus, atbilstoši novada sporta
infrastruktūras attīstībai un pasākuma ilgtspējībai, sniegt atbalstu nacionāla un vietēja mēroga
sporta pasākumu organizēšanai; U3 Visiem novada bērniem un jauniešiem pieejamu sporta
aktivitāšu nodrošināšana R5 Nodrošināt papildus veselības un fiziskās attīstības sekmējošas
aktivitātes izglītības iestādēs un to audzēkņiem un R6 Atbalstīt bērnu un jauniešu mācību-treniņu
procesu interešu izglītībā sportā izglītības iestādes un biedrībās; U4 Augstu sasniegumu sporta
veicināšana R12 Atbalstīt augstu sasniegumu sportu un sportistus, ir izstrādāti Siguldas novada
pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par
(A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (I. Stupele),
komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos
noteikumus “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
14. §
Par finansējumu Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un pašvaldības atbalstītajiem
sporta pasākumiem 2022. gadam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Lai sekmētu attīstības plānošanas dokumenta “Siguldas novada Attīstības programmas
2018.-2024.gadam” rīcības virzienā RV7 Sports izvirzīto uzdevumu U19 Attīstīt sporta un veselīga
dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti un tajā iekļautās rīcības R.74
Vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanas veicināšana dažādām
mērķu grupām, kā arī plānošanas dokumentā “Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija
2018.-2024.gadam” noteiktos uzdevumus un rīcības: U1 Siguldas kā starptautiskas un nacionālas
nozīmes sporta centra aktivitāšu nodrošināšana R1 Sekmēt starptautisku sporta sacensību norisi
Siguldā, sniedzot finansiālu, organizatorisku un cita veida atbalstu; U2 Nacionāla un vietēja
mēroga sporta pasākumu organizēšana dažādām mērķa grupām, izvērtējot to kvalitāti, unikalitāti
un ilgtspējību R3 Veicināt iedzīvotāju iesaisti sporta aktivitātēs, organizēt tradicionālus un jaunus
nacionāla un vietēja mēroga sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pasākumus dažādām mērķu
grupām, atbilstoši 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” (prot. Nr.16, 2.§), turpmāk tekstā – noteikumi, 45. punktam, ir sagatavots budžeta
pieprasījums Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes un pašvaldības atbalstīto sporta
pasākumu finansējumam 2022. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 2017.gada 7.septembra Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo
noteikumu Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.16, 2. §) 45. punktu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par
(A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (I. Stupele),
komiteja nolemj:

14

atbalstīt lēmuma projekta pielikumu “Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes
pasākumu un pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu plānotais finansējums 2022. gadam”.
15. §
Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Ar 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu jaunizveidotajā Siguldas novadā ietilpst arī
bijušais Mālpils novads, Krimuldas novads un Inčukalna novads (izņemot Vangažu pilsēta).
Izvērtējot spēkā esošos iekšējos noteikumus visā jaunizveidotajā novadā, tiek secināts, ka pārklājas
dokumenti, kas regulē ar personas datu aizsardzību un IT drošību saistītus jautājumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 28.07.2015.
MK noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5. un 8.punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm par
(A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.4 “Informācijas sistēmas drošības politika” (protokols Nr. 836.§).
2. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.3 “Inčukalna novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības
noteikumi” (protokols Nr. 8-36.§).
3. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.7 “Inčukalna novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas
noteikumi” (protokols Nr. 8-36.§).
4. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.5 “Inčukalna novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības
atjaunošanas plāns” (protokols Nr. 8-36.§).
5. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.6 “Inčukalna novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības
riska pārvaldības plāns” (protokols Nr. 8-36.§).
6. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.2 “Inčukalna novada pašvaldības Personas datu apstrādes
noteikumi” (protokols Nr. 8-36.§).
7. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.8 “Par personas datu aizsardzības un apstrādes kārtību Inčukalna
novada Sociālajā dienestā” (protokols Nr. 8-36.§).
8. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.10 “Inčukalna pamatskolas personas datu aizsardzības politika”
(protokols Nr. 8-36.§).
9. Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada Domes 2019.gada
22.maija noteikumus Nr.11 “PII “Jancis” personas datu aizsardzības politika” (protokols
Nr. 8-36.§).
10.
Ar 2022. gada 28.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Krimuldas novada Domes
2018.gada 30.novembra noteikumus “Krimuldas novada pašvaldības Privātuma politika”
(protokols Nr. 11-17.§).
11.
Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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16. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra sēdes lēmuma “Par sadarbības
līguma slēgšanu” (prot.Nr.10, 33.§) atcelšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Debatēs piedalās A. Nalivaiko, viedokli sniedz E. Švalkovska
Siguldas novada pašvaldības dome ar 2021.gada 14.oktobra lēmumu “Par sadarbības līguma
slēgšanu”(prot. Nr.10, 33. §) atbalstīja Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības
sadarbību Vangažu kapsētas, kas atrodas Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs
Nr.8064 001 0233 (kadastra apzīmējums 80640010233), 3,21ha platībā uzturēšanā, lai nodrošinātu
Vangažu pilsētā deklarēto iedzīvotāju apbedīšanu tiem tuvākajā kapsētā, slēdzot sadarbības līgumu.
Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 29.oktobrī Ropažu novada pašvaldībai nosūtīja Siguldas
novada pašvaldības paraksttiesīgās personas parakstītu līgumu Nr.SNP/2021/395 “Sadarbības
līgums ar Ropažu novada pašvaldību par Vangažu kapsētu”;
2021.gada 20.decembrī Siguldas novada pašvaldība saņēma Ropažu novada pašvaldības
2021.gada 17.decembrī parakstītu vēstuli Nr.RN/2021/4.2-2/1560 “Par Siguldas un Ropažu novada
pašvaldību sadarbību attiecībā uz Vangažu kapsētu”, kurā Ropažu novada pašvaldība informē, ka ir
izskatījusi un izvērtējusi Siguldas novada pašvaldības piedāvāto sadarbības līgumu Nr.
SNP/2021/395 “Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību attiecībā uz Vangažu
kapsētu”, izvērtēšanas procesā veicot konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Pašvaldību pārraudzības nodaļas ekspertiem, un secinājusi, ka Siguldas novada
pašvaldības piedāvātais sadarbības variants nav pieņemams. Ropažu novada pašvaldība vēstulē
norāda, ka pareizāks sadarbības modelis būtu, ka Siguldas novada pašvaldība turpinātu uzturēt
savus novada kapus, taču paredzētu sadarbības līgumā un savos saistošajos noteikumos atļauju
Vangažu iedzīvotājiem (Ropažu novadam) turpināt šajos kapos veikt apbedījumus, par kuriem
Ropažu novada pašvaldība veiktu, piemēram, norēķinus par teritorijas apsaimniekošanu,
proporcionāli jauno apbedījumu skaitam, un lūdz Siguldas novada pašvaldību pārskatīt piedāvāto
Vangažu kapsētas sadarbības modeli.
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļa,
izskatot Ropažu novada pašvaldības lūgumu sadarbības modeļa pārskatei, ir secinājusi, ka pirms
Ropažu novada pašvaldības piedāvātā sadarbības modeļa ieviešanas potenciālo matemātisko
aprēķinu veikšanai, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu proporcionāla sadalījuma norēķinu
aprēķinus starp pašvaldībām, Siguldas novada pašvaldībai būtu jāveic priekšdarbi (kapsētas
teritorijas un datu digitalizācija), jo līdzšinējā apbedījumu uzskaite, kas vesta papīra formātā bez
apbedījumu vietu kartēšanas, nav pilnīga un korekta.
Tādējādi līdz atkārtotam (pilnīgam) izvērtējumam par Vangažu kapsētas izmantošanu/
izmantošanas perspektīvu, kā arī līdz kapsētas teritorijas un datu digitalizācijas procesa
noslēgumam, Siguldas novada pašvaldība nevar piedāvāt sadarbību saskaņā ar Ropažu novada
pašvaldības rosināto sadarbības modeli.
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļa
2021.gada 28.decembrī ir veikusi Vangažu kapsētas padziļinātu izvērtējumu, tai skaitā, bet ne tikai,
vērtējot jauniem apbedījumiem brīvu kapavietu platību Vangažu kapsētā, kā arī ar kapsētas
ekspluatāciju saistītus saimnieciskos un citus jautājumus. Izvērtējuma ietvaros secināts, ka
pilnvērtīgu kapsētas teritorijas izpētes rezultātu ieguvei nepieciešams veikts atkārtotu izpēti vasaras
periodā, vienlaikus, vēlami, realizējot kapsētas teritorijas digitalizāciju, tādējādi nodrošinot pilnīgu
veikto apbedījumu/ apbedījumu atrašanās vietu uzskaiti un apbedījumiem brīvās platības
uzmērījumus, kā arī atkārtotās izpētes ietvaros izskatīšanai iekļaujams jautājums par kapsētas
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statusa maiņu, tai skaitā, bet ne tikai, ņemot vērā gar kapsētas teritorijas no apbedījumu brīvajai
malai pieguļošo braucamo ceļu uz laivu piestātni (rekreācijas zonu) un faktu, ka kapsētas teritorija
pilnībā iekļaujas Gaujas aizsargjoslā, tādējādi potenciāli radot draudus ūdensteces piesārņojumam.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro
daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par (A. Caucis, A. Nalivaiko,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (E. Eisaks), komiteja nolemj:
1. atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra sēdes lēmumu “Par
sadarbības līguma slēgšanu” (prot.Nr.10, 33.§);
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
17. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.33
“Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Debatēs piedalās A. Nalivaiko, S. Strausa, viedokli sniedz E. Švalkovska
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra lēmumu (prot. Nr.13, 32.§)
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.33 “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas
novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi. Saistošie noteikumi, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
45.panta otrajai daļai, nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, turpmāk – Ministrija.
Ministrija ar 2021.gada 7.decembra vēstuli (atzinumu) Nr.D-1/9/2060 (reģistrācijas datums
2021.gada 22.decembris), “Par saistošajiem noteikumiem Nr.33” pieņēmusi tos zināšanai
(pielikumā), neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums), vienlaikus vēršot pašvaldības uzmanību
šādos jautājumos:
lūdzot precizēt Saistošo noteikumu nosaukumu, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3.
februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 177. un 178.
punktu;
aicinot pārskatīt 8.2. punkta regulējumu norādot sekojošo “Kapsētas Latvijā, tāpat kā
daudzviet pasaulē, ir viena no kultūrvēstures mantojuma redzamajām zīmēm. Tās liecina par
cilvēku vēlmi un vajadzību artikulēt savas attiecības ar universālu cilvēciskās esamības/neesamības
daļu – nāvi, izrādīt cieņu saviem priekštečiem un senčiem ģimenē, dzimtā vai kādā citā kopienā.
Daudzviet mirušo apglabāšanas vietas tiek uzskatītas par svētām, bet arī sekulārs skatījums paredz
cieņas izrādīšanu un noteiktu uzvedības kodu kapsētā – klusinātu balsi, neskriešanu, apcerīgumu,
nekā līdzi neņemšanu no kapiem un kārtības uzturēšanu. Katrā konkrētā sabiedrībā attiecības starp
mirušajiem un dzīvajiem, proti, uzmanība, kāda tiek veltīta aizgājējiem un viņu piemiņai ir
atšķirīga, bet Latvijas kultūrtelpā var runāt par laika gaitā mainīgām, bet noturīgām, regulārām
kapu apmeklēšanas un kopšanas tradīcijām vairāku gadsimtu garumā. Tādējādi pašvaldība,
nosakot aizliegumu izmantot kapsētu sporta nodarbībām, pazemina kapsētas nozīmi Latvijas
kultūrtelpā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, ja saņemts Ministrijas atzinums, kurā
pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Ministrijai.
Saistošo noteikumu nosaukums ir precizēts atbilstoši Ministrijas norādēm.
Saistošo noteikumu 8.2. punkta regulējums netiek mainīts:
sabiedrības vairākums atbalsta sportošanas aizliegumu kapsētu teritorijās. Saskaņā ar
pašvaldības veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 221 respondents atbalsta aizliegumu sportot
17

novada kapsētu teritorijās, 214 ir pret aizliegumu, 9 respondenti savu viedokli formulējuši
neskaidri. Aptauja tika veikta pašvaldības sociālajos tīklos un mājaslapā laika posmā no 2021.gada
28.decembra līdz 2022.gada 6.janvārim, aptaujā piedalījās 444 respondenti;
Ministrijas 2021.gada 7.decembra vēstulē (atzinumā) Nr.D-1/9/2060 paustais skaidrojums
sportošanas aizlieguma atcelšanai nav argumentēts, atzinumā, gluži pretēji, tiek savā veidā
interpretēta Latvijas Kultūras kanona vērtība, bez attiecīgas atsauces citējot ierakstu Latvijas
Kultūras kanona Tautas tradīciju sadaļā (https://kulturaskanons.lv/archive/kapu-kopsanastradicija/), kurā aprakstīta kapu kopšanas tradīcijas nozīme un izcelta tradīcijas vērtība Latvijas
kopējā kultūrvidē. Ieraksts Latvijas Kultūras kanona Tautas tradīciju sadaļā vēsta, ka kapsētas ir
viena no Latvijas kultūrvēstures mantojuma redzamajām zīmēm, kurās ar lielu cieņu tiek uzturēta
dzīva aizgājēju piemiņa. Kultūras jēdziens ietver sevī cilvēka attieksmi, tikumu, tradīciju, kā arī
iepriekšējo paaudžu nodoto uzvedības paraugu kopumu, tādēļ plašākā nozīmē kapsētas var uzlūkot
kā Latvijas kultūrvides daļu, savukārt, lai pienācīgi aizsargātu Latvijas kultūrvidi, nav pieļaujama
normatīvu interpretēšana.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, atklāti balsojot
ar 5 balsīm par (A. Caucis, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(A. Nalivaiko), komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada domes 2021.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.33 “Par
kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” precizēto redakciju pielikumā
pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
18. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos 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””” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Viedokli sniedz Z. Jēkabsone
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības teritorijas attīstības dokumentus, tajā skaitā teritorijas
plānojumu; 23. panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā
funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā
teritorijas plānojuma grozījumus; 25. panta pirmā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
2021. gada 23. septembrī Siguldas novada pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus 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””, kuri attiecas uz Siguldas novada teritoriju robežās līdz
2021. gada 1. jūlijam (turpmāk – teritorijas plānojuma grozījumi). Saskaņā ar Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu (2021. gada 23. septembrī spēkā esošajā redakcijā),
teritorijas plānojuma saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 2021. gada 4. oktobrī.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta pirmo daļu, divu mēnešu laikā pēc
tam, kad saistošie noteikumi stājušies spēkā, personas atbildīgajai ministrijai varēja iesniegt
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iesniegumus par teritorijas plānojuma grozījumiem. Saskaņā ar šī panta trešo daļu, Vides un
reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi iesniegtos iesniegumus un teritorijas plānojuma
grozījumus un 2022. gada 14. janvārī ar rakstu Nr. 15-2/339 informējusi pašvaldību par to, ka
teritorijas plānojuma grozījumi īstenojami no šīs vēstules saņemšanas brīža, ar atsevišķām rakstā
norādītām teritorijas plānojuma grozījumu daļām, kurās saistošie noteikumi ir atceļami.
Atceļamās daļas attiecas uz atsevišķām zemes vienībām, uz kurām nebūtu attiecināmi
redakcionāli labojumi 3.1. apakšredakcijas izstrādes laikā, lai novērstu iespējamus interešu
aizskārumus, kā arī uz vēja elektrostaciju ar jaudu virs 20 kW būvniecības aizliegumu, jo valsts
normatīvi nav devuši pašvaldībai deleģējumu aizliegt šādus objektus vispār. Tāpat ir sniegta
rekomendācija saistošajos noteikumos neietvert normas, kas ir deklaratīvas vai dublē augstāka
spēka normatīvajos aktos ietverto regulējumu; teritorijas plānojuma grozījumu 14. pielikumā ir
uzskaitīti Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuru statuss tiek noteikts Ministru kabineta
līmenī.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 1. un 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 91. punktu, atklāti balsojot ar 6 balsīm
par (A. Caucis, E. Eisaks, A. Nalivaiko, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos 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”””;
2. lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un divu nedēļu
laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas izsludināt oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”;
3. saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 10.30
Sēdi vadīja

M. Zīverts

Piedalījās:

A. Caucis
E. Eisaks
A. Nalivaiko
I. Stupele
S. Strausa

Protokolēja

E. Dakša
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