ATTĪSTĪBAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN SPORTA KOMITEJAS
SĒDES PROTOKOLS
Siguldā, Zinātnes ielā 7
2022.gada 12.maijā

Nr. 5

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 14.00
plkst. 14.00

Sēdi vada:

komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Zīverts

Protokolē:

domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Komitejas locekļi:

Reinis Ādamsons
Artūrs Caucis
Dainis Dukurs
Erlends Eisaks
Solvita Strausa
Ina Stupele

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore J. Zarandija, izpilddirektores vietnieks
saimnieciskajos jautājumos A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i.
I. Lazdāne, Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa, juriste
B. Jansone, juriste M. Saulīte, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja I. Zālīte,
nekustamā īpašuma speciāliste R. Jakupāne, nekustamā īpašuma speciālists
A. Gailis, teritorijas plānotāja I. Kukule, vides speciāliste M. Kovāča, Sporta
pārvaldes vadītāja Z. Abzalone, galvenais arhitekts I. Kalvelis
Piedalās:

PA “Siguldas attīstības aģentūra” direktore D. Preisa

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumā “Par
nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai” (prot. Nr.5, 3. §).
2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Putnu ielā 6, Egļupē, Inčukalna pagastā,
Siguldas novadā.
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr. 14
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.

4. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu
Nr. 6 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” precizētās
redakcijas apstiprināšanu.
5. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā 2022.gadā.
6. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai.
7. Par finansējuma piešķiršanu orientēšanās sportam.
8. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Galda hokeja federācija”.
9. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”.
10. Par finansējuma piešķiršanai vieglatlētikai.
11. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lidojošais slēpotājs””.
12. Par finansējuma piešķiršanu basketbolam.
13. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “SUPER NOVA””.
14. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta klubs Gauja”.
15. Par nekustamā īpašuma Turaidas pamatskola, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā,
sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma
Centrs Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
6656 002 0567, sadalīšanai.
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
apstiprināšanu.
18. Par Siguldas novada saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus
noteikumus” apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas nov., kadastra
Nr.8015 002 0060, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8015 002 0069, daļas
iznomāšanu.
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
nolikumā un Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikumā.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību
ar 4 (četriem) papildjautājumiem: Nr. 21 “Par zemes nomas līguma slēgšanu”, Nr. 22 “Par tiesībām
izmantot zemes dzīles gruntsūdens piesārņojuma monitoringa veikšanai nekustamā īpašuma
“Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.80420070088, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 80420070088”, Nr. 24 “Par dāvinājuma pieņemšanu”, savukārt izsludināto
darba kārtības papildjautājumu Nr. 23 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” neiekļaut
darba kārtībā, ņemot vērā, ka to ir nepieciešams papildināt.
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa,
I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
papildināt sēdes darba kārtību ar 3 (trīs) papildjautājumiem:
21. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
22. Par tiesībām izmantot zemes dzīles gruntsūdens piesārņojuma monitoringa veikšanai
nekustamā īpašuma “Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.80420070088, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420070088.
23. Par dāvinājuma pieņemšanu.
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1. §
Par grozījumiem Mālpils novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumā “Par nekustamo
īpašumu piekritību pašvaldībai” (prot. Nr.5, 3. §)
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 “Tuņķeni”, Mālpils
pagastā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējums 8074004 0236, statusu, komiteja konstatē:
1. Atbilstoši Mālpils novada domes 2015.gada 27.maija sēdes “Par nekustamo īpašumu
piekritību pašvaldībai” (prot. Nr.5, 3. §) zemes vienība ar nosaukumu “Tuņķeni”, Mālpils
pagasts, Siguldas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0236, 0.8 ha
platībā ir atzīta par starpgabalu piekrītošu Mālpils novada pašvaldībai.
2. Atbilstoši Lēmumam zemes vienībai ar nosaukumu “Tuņķeni”, Mālpils pagasts, Siguldas
novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0236, 0,8 ha platībā noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods - 0101.
3. 2021.gada 16. februārī zemes vienībai “Tuņķeni”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra
apzīmējums 8074 004 0236, ir veikta zemes vienības robežu kadastrālā uzmērīšana un
noteikta platība 0.86 ha.
4. 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 “Tuņķeni”, Mālpils pag.,
Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8074 004 0236, atrodas lauka teritorijā un tam ir piekļuve
pie valsts nozīmes ceļa, zemes vienība “Tuņķeni”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra
apzīmējums 8074 004 0236, nav atzīstama par starpgabalu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot
ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. grozīt Mālpils novada domes 2015.gada 27. maija sēdes lēmumu “Par nekustamo īpašumu
piekritību pašvaldībai” (prot. Nr.5, 3. §) un svītrot tabulas 4.punktu;
2. noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740040236 0.8 ha platībā ir piekritīga
pašvaldībai:
Nr. pk. Zemes vienības
Kadastra apz.
1. 80740040236

Zeme
vienības
platība/ha
0.80

Esošais
nosaukums

Jaunais
nosaukums

VRZ Tunķi

Tuņķeni

NĪL
mērķa
kods
0101

3. 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;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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2. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Putnu ielā 6, Egļupē, Inčukalna pagastā, Siguldas
novadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [I.B.], deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Siguldas nov., iesniegumu, reģistrēts
Siguldas novada pašvaldībā 2022.gada 4.martā ar reģistrācijas Nr.A-6.6/13/1099, un [J.K.],
deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], iesniegumu, reģistrēts Siguldas novada pašvaldībā
2022.gada 4.martā ar reģistrācijas Nr.A-6.6/13/1098, (turpmāk – Iesniedzējas), kurā Iesniedzējas
lūdz Siguldas novada pašvaldību iznomāt apbūves zemi [adrese], Siguldas nov. 0,0627 ha platībā,
uz kuras atrodas [I.B.] un [J.K.] īpašumā esoša dārza māja - jaunbūve (turpmāk – Nekustamais
īpašums), komiteja konstatē:
1. Zemes vienībā, kadastra apzīmējums [..], 0.0627 ha platībā ar Inčukalna novada domes
2012.gada 19.septembra lēmumu Nr.14-22.§. izbeigtas lietošanas tiesības [P.Z.] uz zemes
vienību ar kad. apz. [..], un zemes vienība 0,0627 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 [I.B.] un [J.K.] piederoša dārza māja jaunbūve ar adresi [adrese], Inčukalna pag., Siguldas nov., katrai ½ domājamā daļa
(Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000613391).
3. 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.
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 7 balsīm par
(R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. Iznomāt [I.B.] un [J.K.] apbūves zemi [adrese], Inčukalna pagastā, Siguldas novadā,
kadastra apzīmējums [..], 0,0627 platībā, katrai ½ domājamo daļu, nosakot nomas termiņu
- 12 (divpadsmit) gadi. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0601-individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
2. [I.B.] un [J.K.] veikt nomas maksas parāda nomaksu par faktiski izmantoto apbūves zemi
0,0627 ha platībā no 2021.gada 11.augusta līdz nomas līguma noslēgšanai.
3. Atbilstoši šī lēmuma 1.punktam, uzdot divu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
dienas [I.B.] un [J.K.] 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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3. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.14 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”
precizētās redakcijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās R. Ādamsons, S. Strausa
Viedokli izsaka A. Ozoliņš, I. Zālīte, B. Jansone
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta lēmumu (prot. Nr.7, 33. §)
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību 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 2022.gada
14.aprīļa vēstuli 1-18/2884 “Par Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteiktumiem
ūdenssaimniecības jomā” (turpmāk – vēstule), balstoties uz vēstulē norādītajiem argumentiem,
lūgusi:
- precizēt un papildināt saistošo noteikumu 1.punktu, tajā nosaucot visu, kam likums vai
Ministru kabineta noteikumi dod deleģējumu;
- izvērtēt un precizēt saistošo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktu, šajos apakšpunktos lietojot
terminoloģiju Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā lietotajai terminoloģijai un aizstājot
vārdus “ūdens patēriņa mēraparāts” ar vārdiem “komercuzskaites mēraparāts”;
- precizēt saistošo noteikumu 16.1.apakšpunktu, korekti iekļaujot atsauci uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr.384;
- precizēt saistošo noteikumu 26.punktā ietverto atsauci uz saistošo noteikumu 24.punktu;
- precizēt saistošo noteikumu 32.4.apakšpunktu, ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi
Nr.384 neuzliek decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam pienākumu slēgt līgumu ar
izvedēju, un no esošās redakcijas saprotams, ka līgums un darījumu apliecinošs dokuments tiek
pieņemti kopā un uzskatāmi par obligātu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 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.
Saistošie noteikumi ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošo noteikumu
Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Siguldas novadā” precizēto redakciju pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošo noteikumu precizēto redakciju zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
4. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 6
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” precizētās redakcijas
apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
5

Debatēs piedalās S. Strausa, R. Ādamsons, D. Dukurs
Viedokli sniedz B. Jansone, A. Ozoliņš, I. Zālīte, J. Zarandija, I. Lazdāne
Ar Siguldas novada pašvaldības, turpmāk – pašvaldība, domes 2022.gada 24.februāra
lēmumu (prot. Nr.5, 38. §) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu 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.
Ministrija ar 2022.gada 13.aprīļa vēstuli (atzinumu) Nr.1-18/2819 “Par Siguldas novada
pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā””, turpmāk – atzinums, izteikusi iebildumus par saistošo
noteikumu 8.1., 11., 19., 20., 37., 38.21., 43., 46., 47., 48., 49., 52., 53., 65., 66. punktu, IV. un
V. nodaļu, kā arī par saistošo noteikumu 2.pielikuma 2., 4., 5. un 6.punktu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja saņemts Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības 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.
Pašvaldības dome, izvērtējot saistošajos noteikumos ietverto kopsakarā ar atzinumā minēto,
nepiekrīt atzinuma 10.iebildumam par lūgumu precizēt saistošo noteikumu 53.punktu.
Saistošo noteikumu 53.punkts (57.punkts saistošo noteikumu precizētajā redakcijā) nav
precizēts, ņemot vērā, ka tas nav pretrunā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta ceturtajai
daļai. Proti, saistošo noteikumu 53.punkts (57.punkts saistošo noteikumu precizētajā redakcijā)
precizē kārtību, kādā pašvaldība lemj par atkritumu apsaimniekotāja iesniegumu par izmaiņām
pašvaldības apstiprinātajā maksā par atkritumu apsaimniekošanu, turklāt, atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 3.2.punktam, normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša
spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Pārējos ministrijas iebildumus
pašvaldība bez iebilduma ir ņēmusi vērā un veikusi saistošajos noteikumos attiecīgus precizējumus.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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, nepiedalās – 1 (D. Dukurs), komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu
Nr.6 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” precizēto redakciju
pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošo noteikumu precizēto redakciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
5. §
Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā 2022.gadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldība 2020. un 2021.gadā ir piedalījusies grantu programmas
“(ie)dvesma” rīkošanā, ar mērķi Siguldas novadā veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Lai turpinātu
dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā arī 2022.gadā, nepieciešams slēgt
sadarbības līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes
novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Ogres novada
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pašvaldību un AS “SEB banka” par grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa
(turpmāk – Konkurss) īstenošanu un organizēšanu 2022.gadā.
Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kura plāno veikt
saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā vai LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
reģistrēta juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā ne ilgāk kā
3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam vai plāno to darīt, tās darbinieku skaits ir
mazāks par 10 darbiniekiem un iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz divus miljonus euro.
Konkursam iesniegto pieteikumu vērtēšana notiks 3 kārtās:
1. Pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc
administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;
2. Otrajā kārtā katru pieteikumu vērtē saskaņā ar kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, par
kuriem tiek piešķirti punkti;
3. Trešajā kārtā komisija vērtē pretendentus un to prezentācijas saskaņā ar kvalitatīvajiem
vērtēšanas kritērijiem, par kuriem tiek piešķirti punkti.
Pēc trešās kārtas grantu pretendenti tiks sarindoti piešķirto punktu secībā. Granta saņēmējam
paredzētais granta apjoms tiks noteikts, pamatojoties uz pieteikumā iekļauto informāciju (tāmi),
nepārsniedzot 10 000 (desmit tūkstoši) euro. Kopējais Konkursa budžets paredzēts 80 000
(astoņdesmit tūkstoši) euro, kas sastāv no katras sadarbības līguma pašvaldības piešķirtā granta
10 000 (desmit tūkstoši) euro atbalstam saimnieciskās darbības veikšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā un AS “SEB banka” granta 10 000 (desmit tūkstoši) euro saimnieciskās
darbības veicējam Konkursa darbības teritorijā, kas nav saņēmis sadarbības līguma pašvaldības
grantu. Ar granta saņēmēju, AS “SEB banka” un attiecīgās sadarbības līguma pašvaldību tiks slēgts
trīspusējs līgums par granta piešķiršanu un projekta īstenošanu.
Līgums par granta piešķiršanu ir uzskatāms par de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013.
Siguldas novada pašvaldības dalības Konkursā ietekme uz budžetu ir 10 000 (desmit tūkstoši)
euro. Projekta finansēšana paredzēta PA “Siguldas Attīstības aģentūra” 2022.gada budžeta ietvaros.
Ievērojot iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par
(R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas
– nav, komiteja nolemj:
1. Atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju
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 PA “Siguldas Attīstības
aģentūra” 2022.gada budžeta.
3. Grantu programmas “(ie)dvesma” piešķirto finansējumu noteikt par de minimis atbalstu;
4. Uzdot PA “Siguldas Attīstības aģentūrai” organizēt sadarbības līguma noslēgšanu un
grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa īstenošanu Siguldas novadā.
5. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
6. §
Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienības, ar kadastra
apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot SIA “Arhitektūra un Vide” 2022. gada 4. aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. A-3.10/4/1518), ar
lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Stariņi”, zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra
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Nr. 8064 008 0113, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, komiteja
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 748 datiem,
nekustamais īpašums “Stariņi”, Inčukalna pagastā Siguldas novadā, ar kadastra
Nr. 8064 008 0113, kas sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114,
platība ir 1,72 ha (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums pieder Matīsam
Hosam;
2. saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2013. gada 22. maija 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, Nekustamā īpašuma zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS);
3. detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada
23. septembra lēmumu Nr. 45. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Stariņi” zemes vienībai Inčukalna pagastā Siguldas novadā” (protokols Nr. 8), ar kuru
apstiprināts detālplānojuma darba uzdevums Nr. 02-2021 (turpmāk – Darba uzdevums);
4. atbilstoši Darba uzdevumam detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus
dzīvojamās apbūves īstenošanai Nekustamā īpašuma zemes vienībā, izdalīt ielu atsevišķā
zemesgabalā, kā arī izdalīt atsevišķus zemesgabalus savrupmāju būvniecībai;
5. detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši Darba uzdevumam. Detālplānojuma projekta
izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā Darba uzdevumā minēto institūciju
nosacījumi;
6. saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 109.
punktu izstrādes vadītājs sagatavoto detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par tā
turpmāko virzību iesniedz izskatīšanai pašvaldības institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem
lēmumiem: nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par
sešām nedēļām vai precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja
ziņojumam. Attiecīgi, saskaņā ar iepriekš norādīto Noteikumu 110. punktu: paziņojumu par
detālplānojuma publisko apspriešanu nosūta detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav detālplānojuma ierosinātāji, un to
nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie
nekustamie īpašumi robežojas ar detālplānojuma teritoriju;
7. saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta otrās daļas 2.punktu:
Publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti) organizē šādiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem: vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības
programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.
panta pirmās daļas 3.punktu, 28. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115.,
116., 117., 118. un 119. punktu un Inčukalna novada pašvaldības 2013. gada 22. maija saistošo
noteikumu Nr. 10/2013 “Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Grafisko
daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II sējumu “Grafiskā daļa”, III sējumu
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
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1. nodot detālplānojumu nekustamā īpašuma “Stariņi”, kadastra numurs 8064 008 0113,
zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas
novadā, publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai;
2. noteikt publiskās apspriešanas termiņu – no 2022. gada 30. maija līdz 2022. gada 27.
jūnijam;
3. ievietot paziņojumu par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un
atzinuma saņemšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā “Siguldas Novada Vēstis” un
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS) un organizēt publiskās apspriešanas pasākumu attālināti;
4. detālplānojuma izstrādātājam nosūtīt rakstisku paziņojumu par detālplānojuma publisko
apspriešanu, detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem
valdītājam), kas nav detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem
(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas
ar detālplānojuma teritoriju;
5. 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).
7. §
Par finansējuma piešķiršanu orientēšanās sportam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Latvijas Orientēšanās federācija”, reģistrācijas Nr.
40008021960, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, ar lūgumu piešķirt finansējumu 660 EUR
(seši simti sešdesmit euro) apmērā 4 (četru) Siguldas novada sportistu (Adeles Balanasas, Artūra
Brēmaņa, Ričarda Girgensona un Matīsa Martinsona) dalībai Eiropas jauniešu un junioru
čempionātā velo orientēšanās sportā, kas norisināsies no 2022. gada 18. maija līdz 22.maijam
Lietuvā, Ignalinā. Lai nodrošinātu sportistu dalību sacensībās, nepieciešams papildus finansējums
165 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro) katram, kopā 660 EUR (seši simti sešdesmit euro), kas
ietver sacensību dalības maksu un dalībnieku akreditāciju.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka visi četri sportisti atbilst Siguldas novada
pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi)
14.4.1.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem. Saskaņā ar minēto iekšējo noteikumu 2. pielikumu
2022.gadā plānotais finansējums orientēšanās sportam ir 3420 EUR (trīs tūkstoši četri simti
divdesmit euro).
Iekšējo noteikumu 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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
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Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā” 14.4.1. un 21.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija”, reģistrācijas Nr.
40008021960, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, 660 EUR (seši simti sešdesmit
euro) apmērā Adeles Balanasas, Artūra Brēmaņa, Ričarda Girgensona un Matīsa
Martinsona dalībai Eiropas jauniešu un junioru čempionātā velo orientēšanās sportā, kas
norisināsies no 2022. gada 18. maija līdz 22.maijam Lietuvā, Ignalinā, no 2022.gada
plānotā pašvaldības finansējuma orientēšanās sportam, ar nosacījumu, ka finansējums
netiek izlietots tādiem pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas
Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijā un kuros
plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Orientēšanās federācija”, reģistrācijas Nr.
40008021960, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
8. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Galda hokeja federācija”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās R. Ādamsons, I. Stupele
Viedokli sniedz Z. Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Latvijas Galda hokeja federācija”, reģistrācijas Nr.
40008053398, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, ar lūgumu piešķirt finansējumu 4800 EUR
(četri tūkstoši astoņi simti euro) apmērā 14 (četrpadsmit) Siguldas novada sportistu dalībai Eiropas
čempionātā galda hokejā, kas norisināsies no 2022. gada 10. jūnija līdz 12.jūnijam Slovēnijā, Kranj
pilsētā. Latvijas izlases sastāvā iekļauti Elīna Gala, Rainers Kalniņš, Sandis Kalniņš, Ilze ZuceTenca, Margarita Ābele, Toms Baumanis, Katrīna Gailīte, Intars Garančs, Roberts Līvmanis,
Rūdolfs Logins, Rainers Neija, Ralfs Paeglis, Rinalds Siņicins, Patriks Strods. Plānotās izmaksas
vienam sportistam ir 400 EUR (četri simti euro), kas ietver ceļa izdevumus, uzturēšanās izdevumus
spēlētāju formas un izlases treniņnometni 2022. gada maijā-jūnijā.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka 4 (četri) sportisti atbilst Siguldas novada
pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi)
14.1.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas nosaka, ka Latvijas izlases dalībniekam
(pieaugušajam) var piešķirt līdz 20 % no sporta veida finansējuma, un 9 (deviņi) sportisti atbilst
iekšējo noteikumu 14.4.1.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas nosaka, ka Latvijas izlases
sportistiem bērniem un jauniešiem kopā var piešķirt līdz 70% no atlikušā sporta veida finansējuma.
Viens no iesniegumā minētajiem sportistiem nav deklarēts Siguldas novadā. Saskaņā ar minēto
iekšējo noteikumu 2. pielikumu 2022.gadā plānotais finansējums galda hokejam ir 1530 EUR
(viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro). Ņemot vērā galda hokejam pieejamo finansējumu un
14.4.1.apakšpunktā noteikto procentuālo ierobežojumu, ir priekšlikums piešķirt līdzvērtīgu
finansējumu visiem sportistiem 90 EUR (deviņdesmit euro) apmērā katram, kopā biedrībai piešķirot
finansējumu par 13 (trīspadsmit) sportistiem 1170 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit
euro).
Iekšējo noteikumu 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
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Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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” 14.1., 14.4.1. un 21.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas Galda hokeja federācija”, reģistrācijas Nr.
40008053398, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, 1170 EUR (viens tūkstotis viens
simts septiņdesmit euro) apmērā 13 (trīspadsmit) Siguldas novada sportistu dalībai Eiropas
čempionātā galda hokejā, kas norisināsies no 2022. gada 10. jūnija līdz 12.jūnijam
Slovēnijā, Kranj pilsētā, no 2022.gada plānotā pašvaldības finansējuma galda hokejam, ar
nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem pasākumiem vai aktivitātēm, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas
Federācijā vai Baltkrievijā un kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas
pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Galda hokeja federācija”, reģistrācijas Nr.
40008053398, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga, par piešķirtā finansējuma izlietošanu
un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
9. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās S. Strausa
Viedokli izsaka Z. Abzalone
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģistrācijas
Nr. 40008192822, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, ar lūgumu
piešķirt finansējumu 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro) apmērā biedrības audzēkņu mācībutreniņu procesa nodrošināšanai, inventāra iegādei, dalībai sacensībās (dalības maksas, spēlētāju
licences) un transporta izdevumiem uz izbraukuma spēlēm un turnīriem. Plānots piedalīties Latvijas
florbola savienības (LFS) organizētajā Latvijas 29. čempionātā florbolā bērniem un jauniešiem
divās vecuma grupās: U10 zēniem un U16 zēniem. Treniņu procesa nodrošināšanai nepieciešams
papildināt un atjaunot florbola inventāru, kā arī iegādāties jaunu inventāru vispārējās fiziskās
sagatavotības attīstīšanai.
Biedrība nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas
īstenošanu Siguldas novadā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības izsniegtu licenci, kura ir
spēkā līdz 2023.gada 31.oktobrim. Saskaņā ar biedrības iesniegto audzēkņu sarakstu, tajā
nodarbojas 75 Siguldas novadā deklarēti bērni un jaunieši.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi)
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14.4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem. Saskaņā ar minēto iekšējo noteikumu 2. pielikumu
2022.gadā plānotais finansējums florbolam 4275 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci
euro). Iekšējo noteikumu 14.4.2. punkts nosaka, ja attiecīgā sporta veida mācību-treniņu process
tiek īstenots vairākās biedrībās/nodibinājumos/iestādēs, atlikušais finansējums tiek sadalīts
atbilstoši Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam. Līdz ar to biedrībai “Siguldas 1.pamatskolas
atbalsta biedrība” pieejamais finansējums ir 1957,50 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit
septiņi euro 50 centi).
Iekšējo noteikumu 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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” 14.4.2., 15. un 21.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu biedrībai “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģistrācijas Nr.
40008192822, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads,
1957,50 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit septiņi euro 50 centi) apmērā
biedrības audzēkņu mācību-treniņu procesa nodrošināšanai, inventāra iegādei, dalībai
sacensībās un transporta izdevumiem no 2022.gada plānotā pašvaldības finansējuma
florbolam, ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras
paredzētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijā un kuros plānota Krievijas Federācijas vai
Baltkrievijas pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”, reģistrācijas Nr.
40008192822, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, par
piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
10. §
Par finansējuma piešķiršanai vieglatlētikai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no Jāņa Stūrīša, personas kods: 070876-12319, adrese: Dzērveņu iela
6-11, Sigulda, ar lūgumu finansiāli atbalstīt Murjāņu sporta ģimnāzijas un Siguldas Sporta skolas
audzēkņus Matīsa Oto Filipova un Jāņa Stūrīša dalību Murjāņu sporta ģimnāzijas treniņnometnē,
kas notiek no 2022. gada 10.aprīļa līdz 1.maijam Portugālē, Albufeirā, Acoteias. Nometnes kopējās
plānotās izmaksas vienai personai ir 917 EUR (deviņi simti septiņpadsmit euro), kas ietver avio
biļetes, naktsmītnes, apdrošināšanu un ēdināšanu.
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Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi) Pielikumu Nr.2
2022.gadā plānotais finansējums vieglatlētikai ir 6300 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro), kas,
pamatojoties uz Siguldas Sporta skolas iesniegumiem un saskaņā ar Attīstības, uzņēmējdarbības un
sporta komitejas 2022. gada 17.februāra lēmumu “Par finansējuma piešķiršanu vieglatlētikai”
(prot. Nr.2, 9.§) un 2022. gada 7.aprīļa lēmumu “Par finansējuma piešķiršanu vieglatlētikai”
(prot. Nr.4, 17.§), ir jau sadalīts.
Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2022. gada 7.aprīļa lēmums “Par
finansējuma piešķiršanu vieglatlētikai” (prot. Nr.4, 17.§) ietver arī finansējumu 300 EUR (trīs simti
euro) apmērā gan Matīsa Oto Filipova, gan Jāņa Stūrīša dalībai Siguldas Sporta skolas mācībutreniņnometnē, kas plānota no 2022.gada 6.oktobra līdz 15.oktobrim Spānijā, Calella pilsētā.
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” 23.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
atteikt piešķirt finansējumu Matīsa Oto Filipova un Jāņa Stūrīša dalībai Murjāņu sporta
ģimnāzijas treniņnometnē, kas notiek no 2022. gada 10.aprīļa līdz 1.maijam Portugālē,
Albufeirā, Acoteias.
11. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lidojošais slēpotājs””
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Sporta klubs “Lidojošais slēpotājs””, reģistrācijas Nr.
40008108484, juridiskā adrese: Nākotnes iela 20, Sigulda, Siguldas novads, ar lūgumu piešķirt
finansējumu 4275 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro) apmērā biedrības
audzēkņu mācību-treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās, treniņnometnēs un inventāra
iegādei 2022./2023.gada sezonā. Biedrība nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu
izglītības programmas īstenošanu Siguldas novadā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības
izsniegtu licenci, kura ir spēkā līdz 2023.gada 31.janvārim. Saskaņā ar biedrības iesniegto audzēkņu
sarakstu, tajā darbojas 20 Siguldas novadā deklarēti bērni un jaunieši.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi)
14.4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem. Saskaņā ar minēto iekšējo noteikumu 2. pielikumu
2022.gadā plānotais finansējums tramplīnlēkšanai un ziemeļu divcīņai ir 4275 EUR (četri tūkstoši
divi simti septiņdesmit pieci euro).
Iekšējo noteikumu 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
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piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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” 14.4.2., 15. un 21.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai “Sporta klubs “Lidojošais slēpotājs””, reģistrācijas Nr.
40008108484, juridiskā adrese: Nākotnes iela 20, Sigulda, Siguldas novads, 4275 EUR
(četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro) apmērā biedrības audzēkņu mācībutreniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās, treniņnometnēs un inventāra iegādei
2022./2023.gada sezonā no 2022.gada plānotā pašvaldības finansējuma tramplīnlēkšanai
un ziemeļu divcīņai, ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras
paredzētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijā un kuros plānota Krievijas Federācijas vai
Baltkrievijas pārstāvju dalība;
2. noslēgt līgumu ar biedrību “Sporta klubs “Lidojošais slēpotājs””, reģistrācijas Nr.
40008108484, juridiskā adrese: Nākotnes iela 20, Sigulda, Siguldas novads, par piešķirtā
finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu;
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
12. §
Par finansējuma piešķiršanu basketbolam
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās I. Stupele, R. Ādamsons
Viedokli sniedz Z. Abzalone
Ir saņemts iesniegums no Allažu pamatskolas ar lūgumu piešķirt finansējumu 1337,73 EUR
(viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit septiņi euro 73 centi) apmērā, basketbola interešu izglītības
pulciņa mācību-treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei.
Finansējums minētajām aktivitātēm skolas budžetā nav bijis ieplānots.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi)
14.4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem. Saskaņā ar minēto iekšējo noteikumu 2. pielikumu
2022.gadā plānotais finansējums basketbolam 5850 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit
euro). Atbilstoši iekšējo noteikumu 14.4.2. punktam, cita starpā, ja attiecīgā sporta veida mācībutreniņu process tiek īstenots vairākās biedrībās/nodibinājumos/iestādēs, pieejamais finansējums tiek
sadalīts atbilstoši Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam. Allažu pamatskolas basketbola
interešu izglītības pulciņā nodarbojas 43 audzēkņi, kuri ir deklarēti Siguldas novadā.
Iekšējo noteikumu 6.punktā noteikts, ka, gadījumā, ja finansējums tiek piešķirts pašvaldības
izglītības iestādei, tad finansējums tiek pārdalīts uz attiecīgās iestādes budžetu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
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piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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., 14.4.2. un 15.punktam, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Allažu pamatskolai 1337,73 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit
septiņi euro 73 centi) apmērā basketbola interešu izglītības pulciņa mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei no 2022.gada plānotā pašvaldības
finansējuma basketbolam, ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem
pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai
Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijā un kuros plānota
Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
2. Finanšu pārvaldei novirzīt 1337,73 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit septiņi euro
73 centi) no Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta lēmumu īstenošanas (8111) budžeta uz
Allažu pamatskolas (9220) budžetu.
13. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “SUPER NOVA””
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Sporta klubs “SUPER NOVA””, reģistrācijas Nr.
40008053379, juridiskā adrese: Ostas prospekts 4-28, Rīga, ar lūgumu piešķirt finansējumu 3080,16
EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit euro 16 centi) apmērā biedrības Siguldas novada bērnu un jauniešu
treniņprocesa nodrošināšanai. Finansējumu plānots izmantot Siguldas novada futbolistu dalībai
mācību-treniņu nometnēm, kas plānotas no 2022.gada 17.jūnija līdz 19.jūnijam, no 29.jūnija līdz
3.jūlijam, no 17.jūlija līdz 21.jūlijam un no 7.augusta līdz 11.augustam Rojā. Biedrība “Sporta
klubs “SUPER NOVA”” nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības sportā futbola programmu īstenošanu Siguldas novadā. Licence
interešu izglītības īstenošanai futbolā derīga līdz 2023.gada 31.oktobrim. Saskaņā ar biedrības
iesūtīto bērnu un jauniešu sarakstu, biedrībā tiek apmācīti 102 Siguldas novadā deklarēti audzēkņi.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi) 14.3. un
14.4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem. 2022.gadā plānotais finansējums saskaņā ar iekšējo
noteikumu 2. pielikumu futbolam ir 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro). Atbilstoši iekšējo noteikumu
14.3 punktam un Pielikumam Nr.2 finansējuma bērnu un jauniešu sasniegumu daļa prioritāri var
tikt piešķirta biedrībai/nodibinājumam/iestādei, kuru pārstāv attiecīgais sasnieguma ieguvējs vai
konkrētam sportistam, novirzot finansējumu attiecīgā sporta veida federācijai vai sportista
pārstāvošai biedrībai/nodibinājumam. Iekšējo noteikumu 14.4.2. punkts nosaka, ja attiecīgā sporta
veida mācību-treniņu process tiek īstenots vairākās biedrībās/nodibinājumos/iestādēs, atlikušais
finansējums tiek sadalīts atbilstoši Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam. Līdz ar to biedrībai
“Sporta klubs “SUPER NOVA”” pieejamais finansējums ir 3080,16 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit
euro 16 centi).
Iekšējo noteikumu 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
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Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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” 14.3., 14.4.2. un 21.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai “Sporta klubs “SUPER NOVA””, reģistrācijas Nr.
40008053379, juridiskā adrese Ostas prospekts 4-28, Rīga, 3080,16 EUR (trīs tūkstoši
astoņdesmit euro 16 centi) apmērā Siguldas novada bērnu un jauniešu dalībai mācībutreniņu nometnēs, kas plānotas no 2022.gada 17.jūnija līdz 19.jūnijam, no 29.jūnija līdz
3.jūlijam, no 17.jūlija līdz 21.jūlijam un no 7.augusta līdz 11.augustam Rojā, no 2022.gada
plānotā finansējuma futbolam ar nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem
pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai
Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijā un kuros plānota
Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
2. Noslēgt līgumu ar biedrību “Sporta klubs “SUPER NOVA””, reģistrācijas Nr.
40008053379, juridiskā adrese Ostas prospekts 4-28, Rīga, par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
14. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta klubs Gauja”
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ir saņemts iesniegums no biedrības „Sporta klubs Gauja”, reģ. Nr. 40008291368, juridiskā
adrese Dzelzceļa ēka 4-11, Inčukalns, Siguldas novads, ar lūgumu piešķirt finansējumu 2400 EUR
(divi tūkstoši četri simti euro) apmērā biedrības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas
peldēšanā nodrošināšanai, sporta bāzes izmantošanai. Siguldas novadā. Biedrība „Sporta klubs
Gauja” nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanu
Siguldas novadā. Licence derīga līdz 2022.gada 31.oktobrim. Saskaņā ar biedrības iesūtīto bērnu un
jauniešu sarakstu, biedrībā tiek apmācīti 119 Siguldas novadā deklarēti audzēkņi.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, secināts, ka tas atbilst Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 1.februāra iekšējo noteikumu Nr.2/2022 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (turpmāk – iekšējie noteikumi)
14.4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem. 2022.gadā plānotais finansējums saskaņā ar iekšējo
noteikumu 2. pielikumu peldēšanai ir 4455 EUR (četri tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro).
Iekšējo noteikumu 14.4.2. punkts nosaka, ja attiecīgā sporta veida mācību-treniņu process tiek
īstenots vairākās biedrībās/nodibinājumos/iestādēs, atlikušais finansējums tiek sadalīts atbilstoši
Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam. Līdz ar to biedrībai „Sporta klubs Gauja” pieejamais
finansējums ir 2226,49 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro 49 centi).
Iekšējo noteikumu 21.punktā noteikts, ka Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas
atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja
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finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februārī ar sēdes lēmumu “Par budžeta
pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai
aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija” (prot. Nr.5, 57.§) un 2022.gada
17.martā ar sēdes lēmumu “Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm,
kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija” (prot. Nr.7, 44.§), nolēmusi neatbalstīt ar pašvaldības
līdzfinansējumu jebkurus kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumus vai aktivitātes, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas Federācijā vai
Baltkrievijā, kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pārstāvju dalība.
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” 14.4.2., 15. un 21.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. piešķirt finansējumu biedrībai „Sporta klubs Gauja”, reģ. Nr. 40008291368, juridiskā
adrese Dzelzceļa ēka 4-11, Inčukalns, Siguldas novads, 2226,49 EUR (divi tūkstoši divi
simti divdesmit seši euro 49 centi) apmērā biedrības bērnu un jauniešu interešu izglītības
programmas peldēšanā nodrošināšanai, no 2022.gada plānotā finansējuma peldēšanai, ar
nosacījumu, ka finansējums netiek izlietots tādiem pasākumiem vai aktivitātēm, kuros
piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija vai Baltkrievija, kuras paredzētas Krievijas
Federācijā vai Baltkrievijā un kuros plānota Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas
pārstāvju dalība.
2. Noslēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs Gauja”, reģ. Nr. 40008291368, juridiskā adrese
Dzelzceļa ēka 4-11, Inčukalns, Siguldas novads, par piešķirtā finansējuma izlietošanu un
atskaišu iesniegšanu.
3. noteikt Sporta pārvaldes vadītāju Z. Abzaloni par līguma izpildes atbildīgo personu.
15. §
Par nekustamā īpašuma Turaidas pamatskola, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā,
sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības
nodaļas ierosinājumu sadalīt Siguldas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Turaidas
pamatskola Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, vienpadsmit daļās, atsevišķi atdalot vienu zemes
vienību pašvaldības ceļiem un desmit apbūvētas un apbūvei paredzētas zemes vienības, komiteja
konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000115933 datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu Turaidas pamatskola Krimuldas
pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8068 006 0042, sastāvošs no zemes vienības, ar kadastra
apzīmējumu 8068 006 0042, platība 9.6 ha, nedzīvojamas ēkas (skolas), liters Nr. 001, divām
dzīvojamām ēkām ar litera Nr. 002 un 003 un deviņām palīgēkām ar litera Nr. 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011 un 012, pieder Siguldas novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods
90000048152 (kā zemesgrāmatā reģistrētās Krimuldas pagasta pašvaldības, nodokļu maksātāja
kods 90000068799, tiesību un saistību pārņēmēja);
2. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā
īpašuma Turaidas pamatskola zemes vienībai ar adresi “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pag.,
Siguldas nov., un kadastra apzīmējumu 8068 006 0042 (turpmāk – Zemes vienība) ir reģistrēts
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (NĪLM kods
0901), uz Zemes vienības reģistrētas divas inženierbūves, ar kadastra apzīmējumiem
8068 006 0042 014 (ceļš P8-Turaidas skola) un 8068 006 0042 015 (ceļš P8-Dimzas);
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu
Nr. 21 “Turaidas skolas lokālplānojuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā – Lokālplānojums) Grafisko
daļu, Zemes vienība atrodas Publiskās apbūves teritorijas (apakšzona P2), Dabas un
apstādījumu teritorijas (apakšzona DA3) un Transporta infrastruktūras teritorijas (apakšzona
TR1) funkcionālajās zonās, kā arī Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā;
saskaņā ar lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 31.-42. punktu,
Publiskās apbūves teritorijā (P2) minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība ir 2000 m2.
Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1) un Dabas un apstādījumu teritorijā (DA3) minimālā
zemes gabala platība nav noteikta;
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, zemes ierīcības projektu ierosina zemes
īpašnieks, šajā gadījumā – Siguldas novada pašvaldība;
saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 13.1. apakšpunktu, vietējā pašvaldība, izvērtējot komunikāciju
blīvumu, projekta mērķi un apbūves blīvumu var noteikt, uz kuras no šo noteikumu 34. punktā
norādītajām kartogrāfisko materiālu pamatnēm projektu izstrādāt. Zemes ierīcības projekts tiek
izstrādāts zemes vienībai ar esošu apbūvi, ceļiem, inženierkomunikācijām un apstādījumiem,
līdz ar to teritorijas daļai, kurā detalizēti tiek risināti zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības
projekts izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna atbilstoši šo
noteikumu 35. punktam;
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību sadalīšanai un, saskaņā ar šī panta otro daļu, ja, izstrādājot zemes
ierīcības projektu, tiek sadalīta zemes vienība vai mainīta tās robeža, tad projekta aptvertās
teritorijas robeža sakrīt ar esošo zemes vienību robežām;
saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. apakšpunktu, vietējā pašvaldība izsniedz projekta izstrādes
nosacījumus.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
7. panta 1. punktu, 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada
2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un
13.1. apakšpunktu, 34. un 35. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada
23. septembra saistošo noteikumu Nr. 21 “Turaidas skolas lokālplānojuma Krimuldas pagastā,
Siguldas novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un
42. punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Turaidas pamatskola,
Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8068 006 0042, zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 8068 006 0042, sadalīšanai vienpadsmit daļās, atdalot zemes vienību
pašvaldības ceļiem, un, veidojot desmit apbūvētas un apbūvei paredzētas zemes vienības.
2. apstiprināt Nosacījumus (1.pielikums) zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā
īpašuma Turaidas pamatskola Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr. 8068 006 0042, sadalīšanai.
3. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Zemes vienības daļu platības var tikt precizētas zemes ierīcības projekta izstrādes ietvaros,
kā arī veicot kadastrālo uzmērīšanu.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Centrs,
Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0567,
sadalīšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības
nodaļas ierosinājumu sadalīt Siguldas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Centrs
Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, piecās daļās, tai skaitā atdalot funkcionāli nepieciešamo zemi
fiziskas personas īpašumā esošās būves, ar kadastra apzīmējumu 66560020567001 (saimniecības
ēka), uzturēšanai un zemi artēziskā urbuma uzturēšanai, komiteja konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000018679
datiem, nekustamais īpašums ar nosaukumu Centrs Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā,
kadastra Nr. 6656 002 0567, sastāvošs no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
6656 002 0567, 11.9 ha platībā, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0527, 2.8 ha
platībā, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6656 001 0127, 7.0 ha platībā, pieder Siguldas
novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 90000048152 (kā zemesgrāmatā reģistrētās
Lēdurgas pagasta pašvaldības, nodokļu maksātāja kods 90000059781, īpašumu pārņēmēja);
2. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā
īpašuma Centrs zemes vienībai bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0567 (turpmāk –
Zemes vienība), ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). Uz Zemes vienības reģistrētas
zemes īpašniekam nepiederošas ēkas;
3. Krimuldas novada būvvaldē 2021. gada 16. septembrī pieņemts lēmums “Par zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumam “Centrs” (kad. Nr. 6656 002 0567),
Lēdurgas pagasts, Siguldas novads” (prot. Nr. 16, 15.§). Ņemot vērā, ka tiek mainīts zemes
vienības sadales risinājums, sešu zemes vienību vietā paredzot piecas, kā arī mainījusies zemes
ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanas kārtība pašvaldības īpašumiem Lēdurgas
pagastā, iepriekšējie nosacījumi ir atceļami un izsniedzami jauni nosacījumi;
4. saskaņā ar Krimuldas novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 5 “Par
Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016. gada grafisko daļu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) grafisko daļu, Zemes
vienība atrodas Lauksaimniecības teritorijas (apakšzona L2) funkcionālajā zonā un teritorijā,
kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2);
5. saskaņā ar Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
4.11.3.4. daļas 518.-531. punktu Lauksaimniecības teritorijā (L2) minimālā jaunizveidojamas
zemes vienības platība ir 2500 m2;
6. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, zemes ierīcības projektu ierosina zemes
īpašnieks, šajā gadījumā – Siguldas novada pašvaldība;
7. saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 13.1. apakšpunktu, vietējā pašvaldība, izvērtējot komunikāciju
blīvumu, projekta mērķi un apbūves blīvumu var noteikt, uz kuras no šo noteikumu 34. punktā
norādītajām kartogrāfisko materiālu pamatnēm projektu izstrādāt. Zemes ierīcības projekts tiek
izstrādāts zemes vienībai ar esošu apbūvi, ceļiem, un inženierkomunikācijām, līdz ar to
teritorijas daļai, kurā detalizēti tiek risināti zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projekts
izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna atbilstoši šo noteikumu
35. punktam;
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8. saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību sadalīšanai un, saskaņā ar šī panta otro daļu, ja, izstrādājot zemes
ierīcības projektu, tiek sadalīta zemes vienība vai mainīta tās robeža, tad projekta aptvertās
teritorijas robeža sakrīt ar esošo zemes vienību robežām;
9. saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2. apakšpunktu, vietējā pašvaldība izsniedz projekta izstrādes
nosacījumus.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
7. panta 1. punktu, 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada
2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un
13.1. apakšpunktu, 34. un 35. punktu, Krimuldas novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo
noteikumu Nr. 5 “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016. gada grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 4.11.3.4. daļas 518.-531. punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. atcelt Krimuldas novada būvvaldes 2021. gada 16. septembra lēmumu “Par zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumam “Centrs” (kad. Nr. 6656 002 0567),
Lēdurgas pagasts, Siguldas novads” (prot. Nr. 16, 15.p.);
2. veikt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Centrs, Lēdurgas pagastā,
Siguldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0567, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
6656 002 0567, sadalīšanai piecās daļās, tai skaitā atdalot funkcionāli nepieciešamo zemi
fiziskas personas īpašumā esošās būves, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0567 001
(saimniecības ēka), uzturēšanai un zemi artēziskā urbuma uzturēšanai;
3. apstiprināt Nosacījumus (1.pielikums) zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā
īpašuma Centrs Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0567, zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 6656 002 0567, sadalīšanai;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
Zemes vienības daļu platības var tikt precizētas zemes ierīcības projekta izstrādes ietvaros,
kā arī veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).
17. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” 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.
Lai nodrošinātu vienotu pieeju un līdzvērtīgas iespējas Siguldas novadā, ir izstrādāti jauni
Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma”
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6.panta sesto daļu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks,
S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par līdzfinansējumu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”
pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
18. §
Par Siguldas novada saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un
tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus” apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Debatēs piedalās R. Ādamsons, S. Strausa
Viedokli izsaka M. Saulīte
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.
Ievērojot minēto, lai nodrošinātu visā jaunveidotajā Siguldas novadā vienotu kārtību, kādā tiek
piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus
noteikumus.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 16.daļu, 41.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.1 un 9.punktu un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu, atklāti balsojot ar
7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā
tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību
tirgus noteikumus” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
19. §
Par nekustamā īpašuma “Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr.8015
002 0060, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8015 002 0069, daļas iznomāšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
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Izskatot Siguldas pilsētas SIA “Jumis”, reģistrācijas Nr. 40103032305, juridiskā adrese:
Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, direktores Kristīnes Lūses 2022. gada 11.
aprīļa iesniegumu, ar lūgumu iznomāt Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu 8015 002 0069, kopējā platība 708 m2, daļu 20 m2 platībā pazemes atkrituma
šķirošanas punkta izveidei, komiteja konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000535849,
nekustamais īpašums “Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr.8015 002
0060, kas sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0069, platība 708 m2
(turpmāk – zemes vienība) ir Siguldas novada pašvaldības īpašums;
2. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta Siguldas novada 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 Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kur galvenais
teritorijas izmantošanas veids ir inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā infrastruktūra
un transporta apkalpojošā infrastruktūra;
3. saskaņā ar Būvniecības kontroles pārvaldes teritorijas plānotājas sniegto informāciju 2022. gada
11. aprīļa iesniegumā norādītais mērķis nav pretrunā ar Siguldas novada pašvaldības domes
2012. gada 29. augusta saistošiem noteikumiem Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma
2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ja tiek
izvēlēts izvietojums, kas neietekmē vietējās nozīmes kultūrvēsturiska objekta uztveri;
4. starp Siguldas novada pašvaldību un SIA “Jumis”, reģistrācijas Nr. 40103032305, 2003. gada
16. jūnijā noslēgts Koncesijas līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas
tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar
izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus - Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “JUMIS” mantu (turpmāk – Koncesijas līgums), un pie Koncesijas līguma
2013. gada 30. maijā, 2014. gada 29. jūlijā, 2016. gada 1. februārī un 2018. gada 14. jūnijā
noslēgtas vienošanās par grozījumiem Koncesijas līgumā. Starp Siguldas novada pašvaldību un
Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” 2018. gada 17. jūnijā noslēgts līgums Nr. 4.3-6.2/2018/920 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas novadā”;
5. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumu “Par Siguldas
pilsētas SIA “Jumis” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018-2023. gadam grozījumu
apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 28.§), “Par Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” vidēja termiņa darbības
stratēģija 2018.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu”, dome nolēma saskaņā ar Stratēģijas
rīcību (R 8) paredzēt paplašināt dalīti vākto šķiroto atkritumu (stikla un vieglā iepakojuma)
infrastruktūru, izveidojot jaunus pazemes atkritumu šķirošanas punktus;
6. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
7. Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesību noteikumi” 29.5. apakšpunktā noteikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts
neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes,
sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai.
Noteikumu 30.4. punktā noteikts, ka šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10.
apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības
domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja
apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga
vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai
(bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Nomas pakalpojumu maksas
cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne
retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
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likumā noteiktajā termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku;
8. saskaņā ar SIA “VCG ekspertu grupa”, reģistrācijas Nr. 40003554692, 2022. gada 5. maija
Atzinumu par daļas no zemes gabala, Pazemes atkrituma šķirošanas punkta ierīkošanai
“Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas novadā, iespējamo nomas maksu, nomai paredzētai
zemes vienības daļai 20 m2 platībā noteikta nomas maksa 0,12 EUR/m2 mēnesī, kas ir 28,80
EUR gadā. Minētā atzinuma izmaksas ir 60,50 EUR (sešdesmit euro un 50 centi).
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, 21. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5. un 6. punktiem un 29.5. un
30.4. apakšpunktiem, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs,
E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. iznomāt Siguldas pilsētas SIA “Jumis”, reģistrācijas Nr. 40103032305, nekustamā īpašuma
“Stāvlaukums Kaķīšos”, Siguldā, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 002 0060, zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 0069, daļu 20 m2 platībā, pazemes atkrituma
šķirošanas punkta izveidei ar šādiem nosacījumiem:
1.1. noteikt nomas maksu 28,80 EUR gadā un pievienotās vērtības nodokli;
1.2. noteikt zemes nomas līguma termiņu 12 gadi;
1.3. nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli;
1.4. noteikt, ka nomnieks sedz SIA “VCG ekspertu grupa”, reģistrācijas Nr.
40003554692, 2022. gada 5. maija Atzinuma izmaksas.
2. Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot zemes nomas līgumu ar Siguldas pilsētas SIA
“Jumis”, reģistrācijas Nr. 40103032305;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
20. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikumā un
Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikumā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu Siguldas novada pašvaldības īpašumu - Mālpils
dienesta viesnīcu, kas nodrošina dzīvojamo telpu iznomāšanu un apsaimniekošanu, mazinātu
birokrātiju un nodrošinātu procesu efektivitāti, nepieciešams veikt grozījumus Siguldas novada
pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikumā un Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikumā,
izslēdzot no nodaļas struktūrvienību “Mālpils dienesta viesnīca”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot
ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
izdarīt grozījumus
2021. gada 12. augusta Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
nolikumā Nr. 15/2021, izsakot 1.5.punktu šādā redakcijā:
“1.5. Īpašumu pārvaldības nodaļa;”
2. izdarīt grozījumus 2021.gada 12. augusta Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības
pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikumā Nr.16/2021, svītrojot 14. un 15.punktu;
3. noteikt, ka nolikumu grozījumi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā;
4. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

1.
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21. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [J.P.], dzīvesvietas adrese [adrese], pilnvarotās personas [M.P.], dzīvesvietas adrese
[adrese], 2022.gada 27.aprīļa elektroniski saņemto atbildes vēstuli ar piekrišanu pagarināt zemes
nomu uz 2 (diviem) gadiem līdz 2023.gada 31.decembrim, komiteja konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1294 zemes
vienība [adrese], Siguldas novadā, kopējā platība 2486 m2, kadastra apzīmējums [..] (turpmāk –
zemes vienība), kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.[..] sastāvā, ir [J.P.] īpašums;
2. pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par
zemes nomas līguma slēgšanu” (prot. Nr.18, 42.§), [J.P.] kā iznomātājs un Siguldas novada
pašvaldība kā nomnieks ir noslēgusi 2020.gada 9.jūlija zemes nomas līgumu Nr.2020/51
(turpmāk – zemes nomas līgums), ar kuru Siguldas novada pašvaldība no [J.P.] nomā zemes
vienības daļu 855 m2 pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”, adrese: Lakstīgalas iela 10,
Sigulda, Siguldas novads, un ar to funkcionāli saistīto būvju uzturēšanai, zemes nomas līguma
termiņš 2021.gada 31.decembris;
3. pamatojoties uz 2015.gada 20.marta ģenerālpilnvaru (iereģistrēta aktu un apliecinājuma reģistrā
ar Nr.1763), [J.P.] pārstāv [M.P.];
4. ar 2022.gada 24.janvāra vēstuli Nr.A-6.6/3/132 Siguldas novada pašvaldība lūdz [J.P.]
pilnvarotai personai [M.P.] izvērtēt iespēju pagarināt zemes nomas līgumu ar Siguldas novada
pašvaldību uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nomas maksu 6 (seši) procentu apmērā no zemes
kadastrālās vērtības;
5. uz Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 24.janvāra vēstuli Nr.A-6.6/3/132 2022.gada
27.aprīlī [M.P.] ir sniedzis atbildi, kurā piekrīt pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2023.gada
31.decembrim;
6. saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības funkcija ir
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmā
daļa paredz, ka publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības nekustamo
īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma un
citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību, ievērojot
normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. Kārtību, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības, regulē Ministru
kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā
nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, kura 2.1.apakšpunkts paredz,
ka šos noteikumus nepiemēro, ja nomā zemi, lai uzturētu uz tās esošu publiskai personai
piederošu ēku (būvi). Šādā gadījumā minēto noteikumu 18.punkts paredz nomniekam
pienākumu 10 darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt savā mājaslapā
internetā, kā arī izvietot publiski pieejamā vietā atvasinātas publiskas personas adresē šādu
informāciju: 1) nekustamā īpašuma adresi; 2) kadastra numuru; 3) platību; 4) lietošanas mērķi;
5) iznomātāju; 6) nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī; 7)
nomas līguma darbības termiņu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Civillikuma 2112. un 2165. pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā
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nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem
un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17. un 18.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm
par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav,
atturas – nav, komiteja nolemj:
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [J.P.] par zemes vienības daļas [adrese], Siguldā, Siguldas
novadā, 855 m2 platībā, kadastra apzīmējums [..], nomu Siguldas novada pašvaldībai
piederošās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”, adrese: Lakstīgalas iela 10, Sigulda,
Siguldas novads, un ar to funkcionāli saistīto būvju uzturēšanai;
2. atzīt starp Siguldas novada pašvaldību un [J.P.] faktiski pastāvošās zemes nomas tiesiskās
attiecības, saglabājot līdzšinējo nomas maksas apmēru 6% no zemes kadastrālās vērtības
gadā, par zemes vienības [adrese], Siguldas novadā, daļas 855 m2 platībā faktisko lietošanu
no 2022.gada 1.janvāra līdz zemes nomas līguma abpusējās parakstīšanas dienai;
3. noteikt nomas līguma darbības termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim un nomas maksu 6%
no zemes kadastrālās vērtības gadā, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
4. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu
ar [J.P.];
5. Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļai, ievērojot Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā
nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 18.punkta prasības;
6. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
22. §
Par tiesībām izmantot zemes dzīles gruntsūdens piesārņojuma monitoringa veikšanai
nekustamā īpašuma “Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.80420070088, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420070088
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot SIA “Baltic Pork”, reģistrācijas Nr. 40003486540, juridiskā adrese “Krastmalas”,
Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154, 2022.gada 30.marta iesniegumu, kas Siguldas novada
pašvaldībā reģistrēts ar reģistrācijas Nr.A-6.7/1/1421, ar lūgumu piešķirt AS “VentEko” (reģ. Nr.
41203008864) tiesības izmantot zemes dzīles gruntsūdens piesārņojuma monitoringa veikšanai
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašumā “Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā
(kadastra nr. 80420070088) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420070088, komiteja
konstatē:
1. saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.septembra lēmumu nekustamais
īpašums “Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā (kadastra nr. 80420070088), ir
piekritīgs Siguldas novada pašvaldībai (prot. Nr.17, 7. §);
2. nekustamā īpašuma “Allažmuižas staļļi” Allažu pagastā, Siguldas novadā (kadastra nr.
80420070088) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80420070088 (turpmāk – Pašvaldības
īpašums) robežojas ar SIA “Baltic Pork” nekustamo īpašumu “Akotiņi”, Allažu pag., Siguldas
nov., kurā atrodas daļa no cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas”. Atbilstoši SIA “Baltic
Pork” izsniegtās A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IA0010 (izsniegta –
02.12.2011., pārskatīta – 18.01.2019., 17.08.2021. un 20.01.2022.) 16.9. punktam,
nepieciešams veikt gruntsūdens piesārņojuma areāla robežu precizēšanu. Lai to realizētu,
nepieciešams ierīkot monitoringa urbumus Pašvaldības īpašumā;
3. starp SIA “Baltic Pork” un AS “VentEko” ir noslēgts līgums Nr. BLTP-2022/02 par
gruntsūdens monitoringa aku ierīkošanu piesārņojuma areāla robežu precizēšanai cūku
audzēšanas kompleksā “Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov.;
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4.

5.

Valsts vides dienests 2021. gada 27. septembrī ir izsniedzis AS “VentEko” (reģistrācijas
numurs: 41203008864) zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS21ZD0255 ģeoloģiskajām
izpētēm visā Latvijas teritorijā, kas derīga līdz 2022.gada 26.septembrim;
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas
zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 25.punktam, licences adresātam pirms
darbu uzsākšanas jānoslēdz līgums ar zemes īpašnieku par tiesībām izmantot zemes dzīles.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo
daļu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa,
I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1. piešķirt AS “Venteko”, reģistrācijas Nr. 41203008864, tiesības izmantot zemes dzīles
gruntsūdens piesārņojuma monitoringa veikšanai nekustamā īpašuma “Allažmuižas staļļi”,
Allažu pag., Siguldas nov., (kadastra Nr. 80420070088) zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 80420070088;
2. uzdot Teritorijas attīstības pārvaldei sagatavot līgumu ar AS “VentEko“, reģistrācijas Nr.
41203008864, par tiesībām izmantot zemes dzīles gruntsūdens piesārņojuma monitoringa
veikšanai nekustamā īpašuma “Allažmuižas staļļi”, Allažu pag., Siguldas nov., (kadastra
Nr. 80420070088) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420070088;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
23. §
Par dāvinājuma pieņemšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Izskatot [K.R.], dzīvesvietas adrese [adrese], 2021.gada 15.novembra iesniegumu ar lūgumu
Siguldas novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumā zemes vienību (kadastra apzīmējums [..]),
īpašuma kadastra Nr.[..] ar inženierbūvi – asfaltētu ceļu un 2022.gada 25.aprīļa iesniegumu ar
lūgumu pieņemt apgaismojuma izbūvi Kaķīškalna ielā, komiteja konstatē:
1. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000602770 nekustamais
īpašums Kaķīškalna iela, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra Nr.8015 002 0343), kas sastāv no
zemes vienības 2501 m2 platībā (kadastra apzīmējums 8015 002 0253) (turpmāk – īpašums), ir
[K.R.] īpašumā;
2. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu “Par ielas nosaukuma
piešķiršanu” (prot. Nr.3, 7.§) ielai, kas izbūvēta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8015
002 0253 piešķirts ielas nosaukums Kaķīškalna iela;
3. saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmas datiem:
3.1. Kaķīškalna iela pieņemta ekspluatācijā 2021.gada 12.novembrī (garums – 221.4 m,
augstums – 0.5 m, apbūves laukums 2210 m2, paredzētais galvenais lietošanas veids – 2112
Ielas, ceļi un laukumi, būvniecības kopējās izmaksas – 21395,20EUR (divdesmit viens
tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci euro un 20 centi), būvniecības lieta BIS-BL-12456113568;
3.2. ielu apgaismojuma izbūve Kaķīškalna ielā pieņemta ekspluatācijā 2022.gada 3.martā,
paredzētais galvenais lietošanas veids – maģistrālās elektropārvades un elektrosadales
līnija, būvniecības kopējās izmaksas 3630,00EUR (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un
00 centi), būvniecības lieta Nr.BIS-BL-145163-14532.
4. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem:
4.1. īpašuma kadastrālā vērtība ir 329 EUR (trīs simti divdesmit deviņi euro);
4.2. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8015 002 253) reģistrēts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā”, NĪLM kods 1101;
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4.3. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8015 002 253) reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
4.3.1. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu – 2501 m2 platībā;
4.3.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru
dziļumam – 41 m2 platībā;
4.3.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija – 79 m2 platībā;
4.3.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 129 m2 platībā;
4.3.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 39 m2
platībā.
5. Kaķīškalna iela robežojas ar 10 (desmit) privātīpašumiem, kas paredzēti mazstāvu un publiskai
apbūvei;
6. saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības autonomā
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);
7. Siguldas novada pašvaldības Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas
izvērtēšanas komisija ir sniegusi 2022.gada 10.maija atzinumu Nr.1.25/1/1074, kurā ir nolemts
atbalstīt dāvinājuma pieņemšanu no Kristīnes Rapohinas.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm par (R. Ādamsons,
A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, S. Strausa, I. Stupele, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1. pieņemt dāvinājumā [K.R.] piederošo nekustamo īpašumu [adrese], Siguldā, Siguldas nov.
(kadastra Nr.[..]), kas sastāv no zemes vienības 2501 m2 platībā (kadastra apzīmējums [..])
un izbūvētām inženierbūvēm (Kaķīškalna iela un tās apgaismojums) uz tās, pašvaldības
funkciju nodrošināšanai;
2. Teritorijas attīstības pārvaldei Īpašumu pārvaldības nodaļai sagatavot dāvinājuma līgumu
ar [K.R.];
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
A. Ozoliņš informē, ka Siguldas novada pašvaldības administrācijā vairākkārt saņemta informāciju
no iedzīvotājiem Strēlnieku ielas 84A, Siguldā, par to, ka mājas pārvaldnieks Rīgas pašvaldības
uzņēmums SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” ir uzsācis sadzīves atkritumu šķirošanas konteineru
novietnes izbūvi minētajā adresē. Mājas iedzīvotāji iepriekš netika informēti par šiem būvdarbiem
un to projektu. Būvdarbus izvēlēts veikt mājas fasādes priekšpusē apzaļumotā teritorijā, kur aug
zāliens un speciāli stādīti koki. Pašvaldības administrācijas darbinieki ir veikuši skaidrojošo darbu,
norādot, ka plānotie darbi atbilst normatīvo aktu regulējumam.
I. Kalvelis papildus norāda, ka informācija saņemta no Strēlnieku ielas 84A, Siguldā,
daudzdzīvokļu mājas īrniekiem, taču iebildumus par minēto darbu veikšanu īpašumā var celt
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Iesnieguma iesniedzēji ir norādījuši 2 citus
variantus atkritumu konteineru novietošanai, taču šīs vietas neatbilst normatīvo aktu regulējumam
(nav iespējams saņemt pazemes komunikāciju uzturētāju saskaņojumu, kā arī saskaņojumu no
kaimiņīpašuma īpašniekiem).
Debašu laikā deputāti vienojas vērst Strēlnieku ielas 84A, Siguldā, nekustamā īpašuma īpašnieka
vai tiesiskā valdītāja un namapsaimniekotāja uzmanību, ka Siguldas novada pašvaldības
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administrācijā vairākkārt saņemta informācija no iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanas konteineru
novietošanu minētajā adresē ar aicinājumu sazināties ar minētā īpašuma īrniekiem.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 15.20
Sēdi vadīja

M. Zīverts

Piedalījās:

R. Ādamsons

A. Caucis

D. Dukurs

E. Eisaks

S. Strausa

I. Stupele

Protokolēja

E. Dakša
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