APVIENOTĀS ATTĪSTĪBAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN SPORTA KOMITEJAS,
FINANŠU KOMITEJAS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN JAUNATNES LIETU
KOMITEJAS UN SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
SĒDES PROTOKOLS
2022.gada 26.janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 13.00
plkst. 13.00

Sēdi vada:

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Protokolē:

domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas locekļi:

Artūrs Caucis
Erlends Eisaks
Aivars Nalivaiko
Solvita Strausa
Ina Stupele
Mārtiņš Zīverts

Finanšu komitejas locekļi:

Ivo Bernats
Aivars Garančs
Linards Kumskis
Solvita Strausa

Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekļi:

Zane Berdinska
Erlends Eisaks
Zane Segliņa
Eva Viļķina

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas locekļi:

Rūdolfs Kalvāns
Linards Kumskis
Ance Pētersone
Līga Sausiņa
Ina Stupele
Kristaps Zaļais

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores vietnieks
saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, izpilddirektores vietniece
klientu apkalpošanas jautājumos D. Vītola, izpilddirektores vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos S. Tukiša, Juridiskās
pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne, Juridiskās pārvaldes vadītājas

vietnieces p.i. A. Kalniņa, Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece,
Ekonomikas nodaļas vadītāja Z. Reizniece, Informācijas tehnoloģijas
nodaļas vadītājs R. Plešaunieks, datorsistēmu un datortīklu
administrators Dz. Strads, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja
I. Zālīte, Vides pārvaldības nodaļas vadītāja D. Laure, Kapsētu
pārvaldības nodaļas vadītāja E. Švalkovska, Īpašumu pārvaldības
nodaļas vadītājs A. Magaļinskis, Sporta pārvaldes vadītāja
Z. Abzalone, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja S. Brikmane,
Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja S. Sāra-Kukule, Personāla
pārvaldes vadītāja S. Grāvīte, Transporta būvju nodaļas vadītājs
V. Vilks, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
Piedalās:

PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore D. Preisa, Siguldas
novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore J. Borīte,
Siguldas novada bibliotēkas vadītāja J. Ozoliņa, Sociālā dienesta
vadītāja K. Freiberga, Siguldas bāriņtiesas vadītāja K. Valtere,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja I. Vīgante, Pašvaldības policijas
priekšnieks M. Riekstiņš

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 pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2022.gadam” apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai pirmsskolas
izglītojamiem.
4. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 2021./2022.
mācību gada otrajā semestrī.
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par
Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” apstiprināšanu.
1. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2022.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Debatēs piedalās L. Sausiņa, R. Kalvāns, A. Caucis, K. Zaļais, A. Pētersone, U. Mitrevics,
S. Strausa, L. Kumskis, A. Garančs, Z. Berdinska, I. Stupele, A. Nalivaiko, I. Bernats
Viedokli sniedz S. Tukiša, J. Zarandija, D. Preisa, J. Ozoliņa
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro
daļu, Likumu par budžetu un finanšu vadību, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Sausiņa,
Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – 2 (E. Eisaks, A. Pētersone), atturas
– 1 (I. Stupele), komiteja nolemj:
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1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus „Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2022.gadam”;
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Deputāts A. Garančs atstāj komitejas sēdi plkst. 15.07. Turpmāk balsošanā piedalās 16 deputāti.
2. §
Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
Debatēs piedalās Z. Berdinska, L. Sausiņa, A. Nalivaiko
Viedokli izsaka J. Zarandija
Siguldas novada pašvaldības administratīvā struktūra ir noteikta Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 7., 9.
un 10.punktā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, pašvaldības dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt
vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
7.pantu, 11.panta pirmo daļu un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 ,,Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par
(Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
1 (A. Pētersone), komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstus un
amatu klasifikāciju lēmuma pielikumos pievienotajā redakcijā;
2. noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.februārī;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
3. §
Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai pirmsskolas
izglītojamiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās A. Nalivaiko, L. Sausiņa
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu publiskā
iepirkumu ietvaros nodrošina SIA “Aniva” un SIA “Arseja”, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji ir
paziņojuši par ēdināšanas pakalpojuma cenu palielināšanu izmaksu pieaugumu dēļ. Iepirkumu
līgumu noteikumi paredz, ka līguma darbības laikā, izņemot pirmajā pakalpojumu sniegšanas gadā,
izpildītājs ir tiesīgs mainīt iepirkuma procedūrā iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītās cenas, ja
palielinās izmaksas (izejvielu iepirkšana, darba algas, nodokļi u.c.). Šādā gadījumā izpildītājs
iesniedz rakstisku ekonomisku pamatojumu cenu palielinājumam. Ja pasūtītājs apstiprina
ekonomisko pamatojumu, izpildītājam, rakstiski vienojoties ar pasūtītāju, ir tiesības palielināt
pakalpojuma cenu 1 (vienu) reizi gadā, kas nevar būt lielāka par 10% no Līgumā noteiktās cenas par
vienu porciju.
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Lai neveidotos situācija, ka no ēdināšanas izmaksu pieauguma mācību gada vidū cieš
izglītojamo ģimenes, īpaši Covid 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas periodā, kad ir būtisks
energoresursu sadārdzinājums, Izglītības pārvalde izteikusi priekšlikumu līdz šī mācību gada
beigām - 2022.gada 31.augustam, piemērot visiem Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu izglītojamiem vienotu ēdināšanas maksu par vienas dienas ēdienkarti (brokastis,
pusdienas, launags), piemērojot mazāko maksu, kāda ir starp visām Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības, proti, 1,85 euro (ar PVN), sedzot no pašvaldības budžeta izmaksu
palielinājuma daļu.
Ievērojot iepriekš minēto, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktā noteikto
pašvaldības pienākumu noteikt “(..) tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība”,
un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.pantā noteikto “pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 15.panta pirmās daļas
4.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”, 10.panta pirmo daļu, kas
noteic, ka viena no bērna tiesībām “ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi,
kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs
uzturs (..)” un 26.panta pirmo daļu, kas noteic, ka “valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši
daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību”, atklāti balsojot ar 16 balsīm par (Z. Berdinska,
I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko, A. Pētersone,
L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret – nav, atturas –
nav, komiteja nolemj:
1. apmaksāt no Siguldas novada pašvaldības budžeta Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem līdz 2022.gada 31.augustam vienas dienas
ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) cenas starpību, kas pārsniedz 1,85 euro (ar
PVN);
2. pašvaldības finansējuma apmēru pārskaitīt attiecīgās Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atbilstoši
nodrošinātajam pakalpojuma apjomam un iepirkuma līguma noteikumiem;
3. šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.februārī;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
4. §
Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 2021./2022.
mācību gada otrajā semestrī
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu publiskā
iepirkumu ietvaros nodrošina SIA “Aniva”, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs paziņojis par
ēdināšanas pakalpojuma cenu palielināšanu izmaksu pieaugumu dēļ. Iepirkumu līgumu noteikumi
paredz, ka līguma darbības laikā, izņemot pirmajā pakalpojumu sniegšanas gadā, izpildītājs ir
tiesīgs mainīt Iepirkuma procedūrā iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādītās cenas, ja palielinās
izmaksas (izejvielu iepirkšana, darba algas, nodokļi u.c.). Šādā gadījumā izpildītājs iesniedz
rakstisku ekonomisku pamatojumu cenu palielinājumam. Ja Pasūtītājs apstiprina ekonomisko
pamatojumu, izpildītājam rakstiski vienojoties ar pasūtītāju ir tiesības palielināt pakalpojuma cenu 1
(vienu) reizi gadā, kas nevar būt lielāka par 10% no Līgumā noteiktās cenas par vienu porciju.
Līdz šim Siguldas novada pašvaldības pilsētas izglītības iestāžu, Krimuldas vidusskolas,
Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas izglītojamiem piemērotā ēdināšanas pakalpojuma maksa
par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju 5.–12.klasēm bija 1,55 euro (ar PVN) un 1.–4.klasēm –
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1,42 euro (ar PVN). Mālpils vidusskolas izglītojamiem piemērotā ēdināšanas pakalpojuma maksa
par 1 (vienu) komplekso pusdienu porciju bija 1,60 euro (ar PVN). Savukārt Inčukalna pamatskolā
Inčukalna novada pašvaldība visiem izglītojamiem nodrošināja bezmaksas ēdināšanu.
Lai neveidotos situācija, ka no ēdināšanas izmaksu pieauguma mācību gada vidū cieš
izglītojamo ģimenes, īpaši Covid 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas periodā, kad ir būtisks
energoresursu sadārdzinājums, Izglītības pārvalde izsaka priekšlikumu piemērot vispārējo izglītības
iestāžu izglītojamiem līdz šī mācību gada beigām vienotu ēdināšanas maksu par kompleksajām
pusdienām tajās Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas maksa par 1
(vienu) komplekso pusdienu porciju 5.–12.klasēm pārsniedz 1,55 euro (ar PVN), savukārt 1.–
4.klasēm pārsniedz 1,42 euro (ar PVN), sedzot no pašvaldības budžeta palielinājuma daļas starpību.
5.–9.klašu izglītojamiem šī starpība sedzama gadījumos, ja nav neizmantoti valsts budžeta līdzekļi
brīvpusdienu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu
Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai” 8.punktu, kas noteic “ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi,
izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai”.
Jāņem vērā, ka saskaņā ar Izglītības likuma 59.panta 3.1daļu pašvaldības papildus piedalās jau to
izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības
programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības
budžeta jāparedz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.
Ministru kabineta 2019.gada
10.decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos
līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3.punkts noteic, ka valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam
izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs – 0,71 euro dienā. Tātad Siguldas novada pašvaldība
saskaņā ar šiem noteikumiem jau šobrīd 1. - 4.klašu izglītojamiem par 1 (vienu) komplekso
pusdienu porciju, kuras cena ir 1,42 euro, sedz 0,71 euro apmērā.
Ievērojot iepriekš minēto, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktā noteikto
pašvaldības pienākumu noteikt “(..) tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība”,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.pantā noteikto “pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Izglītības likuma 59.panta 3.1 daļu, Ministru kabineta
2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. un 8.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”,
10.panta pirmo daļu, kas noteic, ka viena no bērna tiesībām “ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem
un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam
ir jāsaņem atbilstošs uzturs (..)” un 26.panta pirmo daļu, kas noteic, ka “valsts un pašvaldība
atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību”, atklāti balsojot ar 16 balsīm
par (Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Nalivaiko, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apmaksāt no pašvaldības budžeta Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu (Siguldas
Valsts ģimnāzija, Siguldas 1.pamatskola, Siguldas pilsētas vidusskola, Laurenču
sākumskola, Krimuldas vidusskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Mores
pamatskola, Mālpils vidusskola, Allažu pamatskola) izglītojamiem 2021./2022. mācību
gada otrajā semestrī komplekso pusdienu porcijas cenas starpību, kas pārsniedz:
1.1. 1,42 euro (ar PVN) 1. - 4.klases izglītojamiem;
1.2. 1,55 euro (ar PVN) 5. līdz 9.klases izglītojamiem, ja nav neizmantoti valsts budžeta
līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10.
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2.

3.

4.
5.

decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 8.punktu;
1.3. 1,55 euro (ar PVN) 10. līdz 12.klases izglītojamiem;
pašvaldības finansējuma apmēru pārskaitīt attiecīgās Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atbilstoši nodrošinātajam
pakalpojuma apjomam un iepirkuma līguma noteikumiem;
atcelt Siguldas novada pašvaldības domes:
3.1. 2021.gada 26.augusta lēmumu (prot.Nr.7, 17.§) “Par dotāciju ēdināšanas
pakalpojumu izdevumu segšanai Laurenču sākumskolas izglītojamiem”;
3.2. 2021.gada 11.novembra lēmumu (prot.12, 1.§) “Par pašvaldības finansējumu
ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Krimuldas vidusskolas izglītojamiem”;
šis lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.februārī;
virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

5. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja I. Lazdāne
Debatēs piedalās I. Stupele, U. Mitrevics, S. Strausa, L. Sausiņa, K. Zaļais
Viedokli izsaka I. Lazdāne
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot ar 16 balsīm par
(Z. Berdinska, I. Bernats, A. Caucis, E. Eisaks, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, M. Zīverts), pret –
nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada
4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas
iniciatīvas pabalstiem”” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Sēdes jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 15.45
Sēdes vadītājs:

U. Mitrevics

Komiteju locekļi:

Z. Berdinska

I. Bernats

A. Caucis
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E. Eisaks
A. Garančs
R. Kalvāns

L. Kumskis

A. Nalivaiko
A. Pētersone
L. Sausiņa
Z. Segliņa

S. Strausa

I. Stupele
E. Viļķina
K. Zaļais
M. Zīverts

Protokolēja

E. Dakša
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